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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA PEREIRA DA COSTA (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:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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 12292711; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual poderá manifestar-se 

também sobre o Laudo Pericial de Id 11500676. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002384-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BARBOSA DINIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002384-85.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: IVONE BARBOSA DINIZ Vistos. Cuida-se depedido dealvará 

judicial ajuizado por Ivone Barbosa Diniz, devidamente qualificada, no qual 

pretende autorização para submeter-se à intervenção cirúrgica de 

esterilização voluntária (laqueadura tubária), desde que o médico entenda 

que não há risco à saúde da paciente. Alega que possui 35 (trinta e cinco) 

anos de idade e 03 (três) filhos vivos, estando atualmente em sua quarta 

gestação, no nono mês, contudo, há a informação de que ela tivesse 

sofrido um aborto, portanto, seria esta sua quinta gestação. Informa que, 

em procedimento realizado na Secretaria Municipal de Saúde de 

Carlinda-MT, esta foi assistida por equipe multidisciplinar que a esclareceu 

quanto aos efeitos da laqueadura tubária, sendo que está ciente quanto 

ao referido procedimento, para fins de controle de natalidade. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Vieram os autos à minha conclusão. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015. Em análise a documentação acostada aos autos, a 

natureza da demanda, entendo que a parte requerente preencheu os 

requisitos para a apreciação do pleito de intervenção cirúrgica de 

laqueadura tubária. Pois bem. Registra-se, por necessário, que para 

apresentar uma resposta à pretensão da postulante, como de costume, 

debruçamos sobre a matéria em questão, e verificamos a possibilidade de 

não só aplicar a lei, mas, também, fazer valer os princípios fundamentais e 

os princípios gerais do direito. Isso porque, sobre o tema é acirrada a 

discussão na seara doutrinária, jurisprudencial e, principalmente, religiosa. 

Contudo, é preciso que o julgador se atente aos fatos e para aquilo que 

está positivado no ordenamento jurídico, não é dizer que o aplicador da lei 

deve aplicá-la sempre a ferro e fogo, pelo contrário, cabe ao Magistrado 

interpretar a norma de forma declarativa, ampliativa (ou extensiva) ou 

restritiva. No caso dos autos, denoto que a autora pretende a expedição 

de alvará judicial para a realização de laqueadura tubária, durante o parto 

do 5º filho, prestes a acontecer, uma vez que está gestante de 09 (nove) 

meses, sendo que a data prevista para o parto é de 27 de julho de 2018. O 

direito à esterilização voluntária é assegurado pelo artigo 10 da Lei nº 

9.263/1996, como parte integrante do atendimento global e integral da 

saúde, e o acesso à saúde é um direito fundamental garantido pelo artigo 

196 da CF/88. Reza o art. 10 da Lei n. 9.263/1992: “Art. 10. Somente é 

permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: I - em homens 

e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de 

idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo 

mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato 

cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a 

serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por 

equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce; (...) 

§ 1º. É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa 

manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a 

informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, 

dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis 

existentes. (...)”. Ocorre que, consubstanciado como direito fundamental 

de ordem constitucional, cabe ao casal o livre planejamento familiar, tendo 

em vista a dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. 

Nesta toada, a Lei n. 9.263/1992, em seu art. 10, regulamenta parte desse 

direito no que condiz ao direito de planejar métodos de contracepção, 

entre eles a laqueadura tubária, estabelecendo regramento a ser 

observado pelos interessados em caso de busca pelo procedimento. 

Assim, como previsto no art. 10, § 1°, deve haver acompanhamento da 

paciente que quer se submeter a esterilização pela laqueadura, exigindo 

prazo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da vontade e o ato 

cirúrgico. Entendeu o legislador ordinário ser necessário durante esse 

período o acompanhamento da pessoa para tomada de decisão de forma 

orientada, tendo em vista a necessidade de aconselhamento por equipe 

multidisciplinar, principalmente, quanto aos efeitos colaterais, as 

dificuldades de reversão e outros métodos contraceptivos. Do exame dos 

autos, verifica-se que os documentos acostados demonstram que a 

requerente foi acompanhada pela equipe, está orientada na tomada de 

decisão conforme se extrai da ficha de encaminhamento para 

aconselhamento em laqueadura e a ficha de encaminhamento para 

realização de laqueadura devidamente assinados pelos profissionais 

responsáveis no acompanhamento, por ambos, bem como, pelo termo de 

responsabilidade acostado, todos são suficientes ao preenchimento dos 

requisitos legais. Quanto ao prazo mínimo, em que pese a previsão de 60 

(sessenta) dias como prazo mínimo entre a manifestação da vontade e o 

ato cirúrgico, dos elementos trazidos aos autos verifica-se que a 

requerente encontra-se devidamente orientada na tomada de decisão, o 

objetivo final da norma foi alcançado, sendo o termo datado de 04/07/2018 

(Id. 13996552, pág. 2), entretanto, mesmo com o exíguo tempo, há que se 

destacar que a manifesta vontade da parte e de seu companheiro deve 

prevalecer, haja vista que o procedimento em tela tem como principal 

objetivo o controle de natalidade, portanto, não há óbices ao direito 

fundamental do casal de exercer o livre planejamento familiar 

consubstanciado no art. 226, § 7°, da Constituição Federal. “Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 7º 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo 

ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 

desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 

oficiais ou privadas”. É certo que a Constituição Federal de 1988 

contemplou o planejamento familiar, cujo fundamento encontra-se no 

postulado da dignidade da pessoa humana e paternidade responsável, 

competindo ao Estado propiciar recursos científicos e educacionais 

necessários para o exercício deste direito. Em observância a regra acima 

transcrita, é fato que a autora preenche os requisitos mínimos, cuja 

concorrência é necessária para a autorização de realização do 

procedimento pleiteado, a saber; existência de 03 (três) filhos vivos, 

aconselhamento por equipe multidisciplinar e expressa manifestação da 

vontade em documento escrito (dela e de seu companheiro), conforme 

documentos juntados com o pedido inicial. A orientação da jurisprudência, 

em obediência ao direito à dignidade da pessoa da gestante e de sua 

família, autoriza a realização de intervenção cirúrgica, nas hipóteses em 

que a situação socioeconômica e clínica no caso concreto demonstrem a 

necessidade da laqueadura tubária. Sobre o tema, o TJMT decidiu: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PROCEDIMENTO DE LAQUEADURATUBÁRIA REALIZADO 

CONJUNTAMENTE COM O PARTO CESARIANO – POSSIBILIDADE – ART. 

226, §7º, DA CF –NORMA DE EFICÁCIA PLENA – DECISÃO LIVRE DO 

CASAL QUANTO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR –INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA AOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.263/96 – PREVALÊNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DADIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PATERNIDADE 
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RESPONSÁVEL – PREQUESTIONAMENTO –PRESCINDÍVEL NA FASE 

RECURSAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AFASTADA – AUSÊNCIA DE 

D I S C U S S Ã O Q U A N T O  A  C O N S T I T U C I O N A L I D A D E  O U 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.263/96 – SENTENÇA MANTIDA 

–RECURSO IMPROVIDO.A proibição da laqueadura tubária em mulher 

hígida, com mais de 25 (vinte e cinco) anos e consciente de sua decisão 

de não mais procriar, quando da realização de procedimento cesariano em 

sua segunda experiência cirúrgica de parto, consubstancia verdadeira 

interrupção à plena eficácia e, portanto, a máxima efetividade do 

dispositivo constitucional que veda qualquer intromissão estatal na 

decisão livre do casal quanto ao número de filhos que planejam ter. O 

artigo 226, §7º, da Constituição Federal preceitua que o planejamento 

familiar é livre decisão do casal e que compete ao Estado propiciar 

recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, o qual, 

inclusive, é fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável.Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins 

deprequestionamento.Revela-se despropositado o pleito formulado quanto 

à modulação dos efeitos no caso concreto quando não se está a decidir 

pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei nº 9.263/96, 

tampouco a contestar a legalidade dos requisitos nela disciplinados, mas 

tão somente a garantir a concretização do livre planejamento familiar, 

garan t ido  cons t i tuc iona lmente ,  em opos ição  à  norma 

infraconstitucional.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DEDIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, 

Publicado no DJE 18/07/2014)”. Grifei. Nesse sentido, a jurisprudência vem 

decidindo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. LAQUEADURA TUBÁRIA CONCOMITANTEMENTE AO PARTO. 

Tutela antecipada parcialmente deferida, para autorizar a esterilização 

cirúrgica, conforme procedimento médico a ser adotado. Decisão que 

deve ser mantida. Presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 

10 da Lei Federal nº 9.263/96. Prevalência do direito constitucional ao 

planejamento familiar, eliminando-se uma segunda intervenção, com os 

riscos e desdobramentos a ela inerentes. Precedentes desta Corte. 

Recurso  não prov ido . (TJ-SP 21380897620178260000  SP 

2138089-76.2017.8.26.0000, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 12ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 21/02/2018)”. Grifei Vale dizer que, as regras de disciplina da 

laqueadura tubária devem ser interpretadas a fim de ser evitar cirurgias 

precipitadas, o que não verifico no presente caso. De tal forma, a autora 

percorreu as etapas necessárias do planejamento familiar, passando por 

avaliações e aconselhamento de equipe multidisciplinar (documentos 

juntados com a inicial), restando o parecer técnico atestado pela 

assistente social, enfermeira e psicóloga favorável à realização do 

procedimento pleiteado pela autora, conforme se vê na ficha de 

encaminhamento para realização de laqueadura tubária encartada aos 

autos. De todo o alegado e pelos documentos carreados nos autos, 

denoto que a parte autora atualmente está com 35 (trinta e cinco) anos de 

idade, possui 03 (três) filhos vivos, estando em sua quinta gestação, 

optando esta pela realização da laqueadura como método contraceptivo 

definitivo, conhecendo todos seus riscos, depois de devidamente 

aconselhada por equipe multidisciplinar. Imperioso destacar que, a 

realização da laqueadura tubária em uma nova intervenção cirúrgica pós 

parto, além de submeter à autora a todos os atos cirúrgicos, privará o 

recém-nascido dos cuidados maternos inerentes, em especial a 

amamentação. Assim, presentes os requisitos legais, o deferimento do 

pedido inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado por Ivone Barbosa Diniz, 

AUTORIZANDO a expedição de ALVARÁ para realização de laqueadura 

tubária concomitantemente com o parto a que será submetida, desde que 

o médico responsável entenda que não existam riscos a saúde da 

gestante e do nascituro, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. EXPEÇA-SE o respectivo alvará com urgência. Sem 

custas, dada à gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários. 

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta-MT, 05 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito em Substituição legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002407-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PAULO GOMES (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para pagamento 

da dívida ou impugnação, pela Parte Requerida, conforme Certidão sob Id 

12682727; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se em termos de 

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

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001103-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTINA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (RÉU)

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO PINTO DE OLIVEIRA OAB - MS11126 (ADVOGADO)

KARINA ALVES CAMPOS OAB - MS12268 (ADVOGADO)

FABIO JORGE BOUERE DAHER OAB - MG96158 (ADVOGADO)

BETANIA DAS GRACAS MENDES OAB - MG123108 (ADVOGADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Declaratórios de Id 13881187, apresentados pela Parte Autora; II) intimar a 

Parte Requerida para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, ao teor do 

Art. 1.023, §2º do CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141174 Nr: 3611-98.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Lima da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

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

Lima - OAB:21980/B/MT, Carolina Rosseto Sanches - OAB:19.142 

OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

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

da(s) parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135956 Nr: 856-04.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macemino Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVA Incorporações Ltda

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

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

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:7440

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

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

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, acerca da manifestação 
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de fls. 191,requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001329-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUCAS PINHEIRO ORIOLI (RÉU)

 

Processo: 1001329-02.2018.8.11.0007 MONITÓRIA (40) Nos termos da 

legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte autora acerca da 

certidão do Sr.Oficial de Justiça de ID. 13989775, para manifestação no 

prazo de cinco (05) dias. Alta Floresta-MT, 5 de julho 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: 1000669-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCO DYONI EGER DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar 

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

teses levantadas na contestação, conforme item 9 da decisão de ID 

7297945

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001362-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

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 14022515, no prazo de 

cinco (05) dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000792-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLARIO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1000792-40.2017.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

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) do(a) 

autor(a) acerca da perícia médica que foi agendada para o dia 20/07/2018 

às 15h00 com a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, no 

Hospital Cristo Redentor, Endereço: Av. Mário Raseira Leining, 474, Setor 

F, Alta Floresta/MT, devendo providenciar o comparecimento da parte 

autora, e levar consigo eventuais exames atualizados para análise, por 

parte do(a) perito(a). Alta Floresta-MT, 5 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139092 Nr: 2486-95.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdLdS

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

OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência não ocorreu devido a Portaria nº 

841/2018-PRES, que suspendeu o expediente durante os jogos do Brasil, 

na Copa do Mundo.

Certifico ainda, que foi designado pelo CEJUSC, nova data da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO qual seja: dia 27/08/2018 às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102259 Nr: 3683-27.2012.811.0007

 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: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Energisa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Rodrigues, Terezinha Rodrigues

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

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora bem como os requeridos, acerca da data da perícia designada para 

o dia 13/7/2018, devendo as partes se encontrarem no edifício do Fórum, 

às 7h00, para deslocarem-se até o local da área a ser periciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111337 Nr: 6971-46.2013.811.0007

 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: Alfeo Boscoli Neto, ZENITTI OKADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENITTI OKADA, Yasuko Okada, Alfeo Boscoli 

Neto

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

OAB:18.450/MT, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699, Fernando 

Oliveira Machado - OAB:9012/MT, Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Juliana Ribeiro Mendes - OAB:16.404, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:18.450/MT, Fernando Oliveira Machado - OAB:9012/MT, 

Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

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

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

para manifestarem-se no prazo de 10 dias, acerca do laudo pericial de fls. 

2.219/2.339

 consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 168833 Nr: 3451-05.2018.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIGNO que o causídico da parte autora colocou-se à disposição do 

Oficial de Justiça para fornecer os meios e acompanhar o cumprimento do 

mandando, indicando o telefone celular constante no rodapé das folhas da 

petição inicial.EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DEFIRO A GUARDA 

PROVISÓRIA DA MENOR AO AUTOR, QUE PONDERÁ SE HOUVER 
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ALTERADO A VERDADE DOS FATOS.Entretanto, por entender 

absolutamente inviável a expedição de ofícios a todos os portos, 

aeroportos e fronteiras de nosso país, pedido que exige esforços e 

recursos materiais e humanos não disponíveis à serventia e acarretaria 

em incalculável prejuízo ao andamento dos trabalhos regulares, INDEFIRO 

O PEDIDO.Esta decisão, que serve como mandado de BUSCA E 

APREENSÃO, que deverá ser cumprida por dois oficiais de justiça 

acompanhados por Conselheiros Tutelares.Concretizada a apreensão, 

deverá o Conselho Tutelar entregar a criança a genitor, desde que 

constatada condições favoráveis a abriga-la. No mesmo ato, CITE-SE a 

requerida e intime-a para comparecer à audiência de mediação designada 

para o dia 30 de julho de 2018, às 15h40min.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.INTIMEM-SE os agentes da infância.INTIME-SE a equipe 

interdisciplinar do juízo para que elabore estudo psicossocial do caso com 

a genitora e verifique quanto ao intento da requerida em mudar-se para o 

Paraguai.EXPEÇA-SE carta precatória para a elaboração de estudo 

psicossocial na residência da parte autora. DADA A URGÊNCIA DO CASO, 

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

MAIARA ZUPELLI LEHRBACH E DE CITAÇÃO DA 

DEMANDADA.EXPEÇA-SE o termo de guarda provisória.Nos termos do art. 

141, § 2º do ECA, o presente feito se processará com a ISENÇÃO DE 

CUSTAS e emolumentos.De Paranaíta/MT para Alta Floresta/MT, 4 de julho 

de 2018, às 18h00min.Antônio Fábio da Silva MarqueziniJuiz de Direito, em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127956 Nr: 4057-38.2015.811.0007

 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: Angela Cristina de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Aparecido Guaranha

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97346 Nr: 5876-49.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHPC, IPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMdC

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

OAB:332.099/OAB-SP, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

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

ministerial de fls. 160/161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127652 Nr: 3903-20.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJG, HdOG, MFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HG-E

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

OAB:MT - 6279-A

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

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

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vista a Defensoria 

Pública, representante do autor, para manifestação no prazo de 5 dias, 

acerca do estudo de fls. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122529 Nr: 967-22.2015.811.0007

 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: CJG, HdOG, MFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

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

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

OAB:14430-A/MT

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

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

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

ministerial de fls. 208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103928 Nr: 5680-45.2012.811.0007

 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): Adriano Vicente Correia, Agnaldo Aparecido 

Vicente Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o 

recolhimento das custas processuais, conforme solicitado delo juízo 

deprecado, às fls. 120 e 122.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000924-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEGUNDA VARA CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE 

CITAÇÃO RITO ORDINÁRIO PRAZO: 30 DIAS Processo: 

1000924-97.2017.8.11.0007 PJE AÇÃO: DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO 

PARTE AUTORA: SIRLENE DA SILVA ROCHA, brasileira, casada, do lar, 

carteira de identidade (RG) nº. 0410638-5, expedida pela SSP/MT, 

devidamente inscrita sob o CPF/MF nº. 020.076.341-55, residente e 

domiciliada na Rua A-5, penúltima casa, S/N, Setor A, na cidade de Alta 

Floresta/MT, CEP: 78580-000, telefone para contato (66) 99209-1256 e/ou 

99908-8797. ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO PARTE RÉ: ADEMAR GOMES DA ROCHA, 

brasileiro, casado, profissão (desconhecida), portador da Cédula de 

Identidade (RG) - desconhecido e devidamente inscrito sob o CPF/MF nº. 

550.148.441-20, residente e domiciliado na Rua Campo Grande, n°. 989, 

bairro Jardim Tropical, na cidade de Rondonópolis/MT, CEP: 78.715-040, 

mas que se encontra em lugar incerto e não sabido. 

CITANDO/REQUERIDO: ADEMAR GOMES DA ROCHA, que se encontra em 

lugar incerto e não sabido. VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

CITAÇÃO do requerido Sr. Ademar Gomes da Rocha, que se encontra em 

lugar incerto e não sabido para, no prazo de quinze (15) dias (CPC/2015, 

art. 335, III), apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros 

os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). RESUMO DA 

INICIAL:SIRLENE DA SILVA ROCHA propôs ação de DIVÓRCIO DIRETO em 

face de ADEMAR GOMES DA ROCHA, pelos seguintes motivos de fato e 

de direito que passa a expor: (...) II – DOS FATOS: 1. A requerente 

contraiu matrimônio com o requerido no dia 07/12/1979, sob o regime de 

“comunhão parcial de bens”, no município de Rondonópolis/MT, conforme 

certidão de casamento em anexo. 2. Durante a constância da união 

tiveram filhos, contudo, atualmente, todos são maiores de idade. 

Entretanto, não adquiriram bens ou dívidas a serem partilhadas. 3. O casal 

encontra-se separado de fato desde o longínquo ano de 1982, ou seja, há 
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mais de 35 (trinta e cinco) anos. Logo, independente de requisitos prévios 

de ordem subjetiva, como é o caso da culpa, ou de ordem objetiva, que é o 

tempo de separação de fato, mas sim visando à legalização da vida 

pessoal, pretende o requerente desfazer o vínculo matrimonial. 4. De mais 

a mais, a Requerente, desde a separação de fato do casal, no ano de 

1982, nunca mais teve contato com o requerido. 5. Não havendo 

possibilidades de reconciliação, espera que Vossa Excelência se digne a 

decretar o divórcio do casal. 6. Por fim, a requerente continuará utilizando 

o nome de casada, a saber: SIRLENE DA SILVA ROCHA. DESPACHO: “(...) 

Assim, diante de tal circunstância deixo, por ora, de designar audiência de 

conciliação e DETERMINO a CITAÇÃO, por carta precatória, do requerido 

Sr. Ademar , vez que residente na Comarca de Rondonópolis, para, no 

prazo de Gomes da Rocha quinze (15) dias (CPC/2015, art. 335, III), 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). CONSIGNE-SE no ato citatório 

deste que poderá, querendo participar de audiência de conciliação, se 

manifestar, , sinalizando positivamente a respeito, no corpo da resposta 

de maneira que, em tal caso, , este Juízo designará sem prejuízo do prazo 

para resposta data para realização de audiência de tentativa de 

conciliação, podendo, se entender pertinente, também oferecer proposta 

de acordo por escrito, a fim de que a parte autora se manifeste a respeito. 

5) Após o decurso do prazo para resposta, com ou sem a vinda dela aos 

autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso 

apresentada) e ABRA-SE VISTA dos autos à parte autora, para se 

manifestar a respeito, no prazo de quinze (15) dias. 6) CIÊNCIA à 

Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.” 

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia. Eu, 

MOACIR DE CASTILHO, Técnico Judiciário, digitei. Alta Floresta - MT, 5 de 

julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. 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

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000643-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

BEATRIZ PEREIRA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os 

autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, 

para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça, sob ID 7844051, bem como da certidão sob ID 

14015038.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001185-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D3 SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

joel quintella (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da exequente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o endereço atualizado da parte 

executada, tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, 

sob ID 6779794,

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000753-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MUDRI DA SILVA OAB - PR65440 (ADVOGADO)

GUILHERME DIAS CURTY DE CARVALHO OAB - PR79980 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JEFERSON MIRANDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da parte 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça, sob ID 9222162.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003527-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILVA BRAGA DUARTE DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (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 

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

requerer o que de direito, haja vista a inércia do requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96477 Nr: 4928-10.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se pessoalmente a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias indique o endereço atualizado do 

executado Wagner Aparecido Figueiredo Maciel, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 168624 Nr: 3356-72.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLF-E

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Cumpra-se da forma deprecada, em conformidade com a fl. 03, 

servindo esta precatória como mandado.

2 - Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 49-92.1990.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdM, WRC, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDdM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Penalva Verdolin - 

OAB:11066, Mauricio Nogueira Júnior - OAB:MT 5169, Sálua Gazali - 

OAB:6.278/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a procuradora de Guilhermo da Costa Chelli, Sra. 

Joana Alessandra Gonçalves de Queiroz, dos termos da decisão de fl. 

1328, cujo dispositivo segue abaixo transcrito: "Ante o exposto, DOU 

PROVIMENTO parcial aos Aclaratórios interpostos às fls. 1321/1322 para 

o fim de esclarecer que o deferimento de liberação do valor incontroverso 

depositado à fl. 1.202 em favor de Guilhermo da Costa Chelli e seu 

patrono, conforme dados bancários de fl. 1215, significa também a 

expedição em separado de alvará referente aos honorários contratuais. 

No mais, mantenho a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos. 

Intimem-se. Preclusa essa decisão, cumpra-se integralmente a decisão 

embargada."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71287 Nr: 4258-06.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Granja - ME, Francisco de 

Assis Granja, Nemésio Granja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES em parte os aclaratórios de fls. 106 

e ss e declaro a validade do acordo entabulado entre as partes no tocante 

ao crédito do banco embargado (valor e forma de pagamento). Contudo, 

quanto aos honorários sucumbenciais, reconheço o direito do advogado 

embargante ao recebimento desta verba, na proporção de 2/3 do valor 

fixado às fls. 25/26, ou seja, 10% (dez por cento) do valor do débito sob 

execução, atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da ação, incidentes 

juros moratórios de 1% desde a data da citação (fl. 93).Deste valor será 

subtraído o valor proporcional a 2/3 da quantia de R$ 650,00 (seiscentos e 

cinquenta reais), fixado no acordo de fls. 95/98 e depositado em Juízo (fl. 

102), sendo que a quantia restante de 1/3 será devida aos atuais 

causídicos do banco embargado.No mais, mantenho a sentença 

embargada em sua integralidade.Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134683 Nr: 150-21.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Rodrigues Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Gonçalves Verissimo, Celio Bregalant, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Agnaldo Ferreira dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLFF MILANI DE CARVALHO 

- OAB:84441

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Patricia Rodrigues Lemes, propôs com fulcro no 1.238, 

parágrafo único do CC,

AÇÃO DE USUCAPIÃO contra em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE 

COTIA –

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO; pelos fatos e fundamentos a 

seguir resumidos: em 29/09/2015 o lote urbano nº 02, quadra R-18, 

Loteamento Embrião Urbano Carlinda, objeto da matrícula nº 1403, Livro 

2-G, do CRI de Alta Floresta, fora adquirido pela requerente; a requerida 

Cooperativa Cotia não obteve o sucesso que se esperava, sendo que a 

mesa fechou suas portas na cidade de Carlinda nos anos 90, razão pela 

qual se faz necessária a presente ação de usucapião de imóvel para 

regularizar a propriedade imobiliária, e assim, fazer a regularização 

fundiária.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:lote urbano nº 02, quadra R-18, 

Loteamento Embrião Urbano

Carlinda, objeto da matrícula nº 1403, Livro 2-G, do CRI de Alta Floresta

Decisão/Despacho:Vistos.1) Tendo em vista cópia às fls. 149/v/150, da 

decisão do Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deferiu liminarmente a 

suspensão da remessa

dos autos ao Juízo falimentar, impulsiono para o regular andamento do 

feito.2) DEFIRO os

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50.3) Tendo em 

vista a possibilidade de

existência de direito indisponível para o caso em tela (terras públicas), 

deixo de designar, por hora, a

audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do Novo Código 

de Processo Civil. 4)

CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para responder aos termos 

da presente ação é de

quinze (15) dias, e que, não contestada em tal prazo, se presumirão 

aceitos como verdadeiros os

fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC.5) 

CITEM-SE pessoalmente os

confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão 

ser arrolados pelo autor,

no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 30 dias, os eventuais 

interessados, nos termos do

artigo 259, I, do CPC, para contestarem no prazo legal.6) Em analogia ao 

art. 216-A, IV, § 3º, da Lei

nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem 

interesse na causa, os

representantes da União, Estado e Município.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Nome e cargo do digitador:Mariangela da Silva e Souza - Aux. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67707 Nr: 670-88.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR Confecções e Artigos Esportivos Ltda, 

Euristina Maria Lisboa Raineri, Rodolfo Raineri

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Incabível a condenação da 

exequente/excepta ao pagamento das custas processuais, vez que 

isenta, pelo que a condeno ao pagamento de honorários sucumbenciais 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Certificado o 

transito em julgado, caso não haja o requerimento de execução contra a 

Fazenda Pública quanto à verba honorária no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

ARQUIVO, com as baixas pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90333 Nr: 4690-25.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Euclides Dobri, Valdemir José Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lofti Corrêa - 

OAB:4704, Rita Campos Filles Lotfi - OAB:11.755

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Isenta a exequente/excepta do 

pagamento das custas processuais, pelo que, em razão da sucumbência 
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recíproca, CONDENO-A ao pagamento de honorários advocatícios, fixados 

em 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa.Certificado o transito em 

julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença quanto à 

verba honorária no prazo de 30 (trinta) dias, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90333 Nr: 4690-25.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Euclides Dobri, Valdemir José Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lofti Corrêa - 

OAB:4704, Rita Campos Filles Lotfi - OAB:11.755

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias 

manifeste acerca da exceção de pré- executividade de fls. 53/63 c/c 

docs. de fls.65/69 e, conclusos.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ELENA DE MACEDO CANTONI (REQUERENTE)

LUIZ CANTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 01 de 

agosto de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ELENA DE MACEDO CANTONI (REQUERENTE)

LUIZ CANTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 01 de 

agosto de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZELIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

julho de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS SILVA ROCHA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

julho de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FERNANDES CANGUSSU (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

julho de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA DOS SANTOS ZANON (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

julho de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de 

julho de 2018, às 15:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002065-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE ALMEIDA CAMARGO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço do requerido para citação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003229-54.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE LINS INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12835160 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12835167 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12835160, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001317-56.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte autora interpôs Recurso 

Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o recolhimento 

do preparo, consoante se verifica da certidão contida na movimentação ID 

nº. 13814089. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o 

recolhimento do preparo será efetuado, independentemente de intimação, 

nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob 

pena de deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado 

nº 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o 

recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela 

parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva 

(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua 

respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche 

um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO 

RECEBO o recurso inominado. Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001991-97.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DAVID JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. A parte autora interpôs Recurso Inominado, deixando, no entanto, 

de efetuar regularmente o recolhimento do preparo, consoante se verifica 

da certidão contida na movimentação ID nº. 13816127. Conforme 

preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo 

será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) 

horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse 

sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – 

FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso 

Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral 

do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 

horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva 

comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o 

recurso inominado. Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 02 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAI FRAN OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000107-67.2016.8.11.0007 REQUERENTE: RAI FRAN OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. A 

parte autora interpôs Recurso Inominado, deixando, no entanto, de efetuar 

regularmente o recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão 

contida na movimentação ID nº. 13817187. Conforme preconiza o artigo 

42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo será efetuado, 

independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes 

à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse sentido é a 

orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, por meio 

do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso Inominado será julgado 

deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua 

respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual 

modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, verifica-se que, decorrido o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte recorrente não efetuou o 

recolhimento do preparo e a sua respectiva comprovação. Desta feita, 

tenho que o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de 

admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. Intime-se. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA ERICA RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001107-05.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EDUARDA ERICA RODRIGUES 

MARTINS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. A parte autora interpôs Recurso Inominado, deixando, no entanto, 

de efetuar regularmente o recolhimento do preparo, consoante se verifica 
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da certidão contida na movimentação ID nº. 13817207. Conforme 

preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo 

será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) 

horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse 

sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – 

FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso 

Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral 

do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 

horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva 

comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o 

recurso inominado. Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 02 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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: 

1001085-10.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE GONCALVES DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte autora interpôs Recurso 

Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o recolhimento 

do preparo, consoante se verifica da certidão contida no ID nº. 13692451. 

Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento 

do preparo será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de 

deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva 

comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o 

recurso inominado. Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 02 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANTZ OAB - 020.918.819-70 (REPRESENTANTE)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA FERNANDES RAMPAZO (REQUERIDO)

LEANDRA FERNANDES RAMPAZO 96639105187 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000243-93.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ABATEDOURO E FRIGORIFICO 

COLIDER LTDA - ME REPRESENTANTE: ALESSANDRO FRANTZ 

REQUERIDO: LEANDRA FERNANDES RAMPAZO 96639105187, LEANDRA 

FERNANDES RAMPAZO Vistos. Analisando os autos, constato que o 

credor postula pela suspensão do feito. Em observância ao princípio 

constitucional da duração razoável do processo, disposto no art. 5º, 

inciso LXXVIII da Constituição Federal, DEFIRO o pedido de suspensão do 

feito tão somente pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo de 

suspensão processual, intime-se o exequente para manifestar nos autos, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito (art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010662-29.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA ROCHA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010662-29.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO CUISSI 

EXECUTADO: ANA ROSA ROCHA DA SILVA Vistos. Analisando os autos, 

constato que o credor postula pela suspensão do feito. Em observância 

ao princípio constitucional da duração razoável do processo, disposto no 

art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, DEFIRO o pedido de 

suspensão do feito tão somente pelo prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o 

prazo de suspensão processual, deverá o exequente manifestar nos 

autos imediatamente, independente de nova intimação, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 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: 1001144-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEANDRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001144-32.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO LEANDRO DE 

MORAES REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. A parte autora interpôs Recurso 

Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o recolhimento 

do preparo, consoante se verifica da certidão contida na movimentação 

nº. 13747926. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o 

recolhimento do preparo será efetuado, independentemente de intimação, 

nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob 

pena de deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado 

nº 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o 

recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela 

parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva 

(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua 

respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche 

um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO 

RECEBO o recurso inominado. Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 
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Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001138-25.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. A 

parte autora interpôs Recurso Inominado, deixando, no entanto, de efetuar 

regularmente o recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão 

contida na movimentação ID nº. 13747938. Conforme preconiza o artigo 

42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo será efetuado, 

independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes 

à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse sentido é a 

orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, por meio 

do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso Inominado será julgado 

deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua 

respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual 

modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, verifica-se que, decorrido o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte recorrente não efetuou o 

recolhimento do preparo e a sua respectiva comprovação. Desta feita, 

tenho que o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de 

admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. Intime-se. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000287-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DENISE DE OLIVEIRA SALES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte autora interpôs Recurso 

Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o recolhimento 

do preparo, consoante se verifica da certidão contida na movimentação ID 

nº. 13775287. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o 

recolhimento do preparo será efetuado, independentemente de intimação, 

nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob 

pena de deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado 

nº 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o 

recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela 

parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva 

(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua 

respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche 

um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO 

RECEBO o recurso inominado. Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 02 de julho 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. A 

parte autora interpôs Recurso Inominado, deixando, no entanto, de efetuar 

regularmente o recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão 

contida na movimentaçãoID nº. 13792653. Conforme preconiza o artigo 42, 

§ 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo será efetuado, 

independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes 

à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse sentido é a 

orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, por meio 

do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso Inominado será julgado 

deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua 

respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual 

modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, verifica-se que, decorrido o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte recorrente não efetuou o 

recolhimento do preparo e a sua respectiva comprovação. Desta feita, 

tenho que o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de 

admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. Intime-se. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA MARTARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS BARBOSA LEGASPE BELANI OAB - SP264638 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte Exequente, para requerer o que 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001000-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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: 

1001000-24.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ELIAS PEREIRA DA ROCHA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte devedora informa 

que efetuou o pagamento integral da dívida (ID nº. 13911954) e o credor 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no ID nº. 13915755. Ante o 
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exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença 

(Provimento nº 68/2018-CNJ), expeça-se alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, 

DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação 

a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, 

§3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 5 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000491-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENDRICK BOCARDI BITELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000491-93.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RENDRICK BOCARDI BITELLO 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte devedora informa 

que efetuou o pagamento integral da dívida e o credor requer o 

levantamento do valor depositado judicialmente, bem como requer a 

intimação do executado para pagar o valor remanescente, conforme 

consta no evento nº. 13918577. Assim, expeça-se alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o credor para 

proceder a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se por 

qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, intime-se o 

executado para, em 15 dias, efetuar o pagamento do montante 

remanescendo do débito, indicado pelo credor no evento nº 13918577, 

acrescido das custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010958-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FABIO JOANUCCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010958-46.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCOS FABIO JOANUCCI 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. A parte devedora informa 

que efetuou o depósito judicial do valor que entende devido e impugnou a 

execução, apresentando novo cálculo (ID nº. 13382992). A parte credora 

concorda com o cálculo apresentado pelo devedor no ID nº 13382992 e 

com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta no ID nº. 13386330. Ante o 

exposto, reconheço que a impugnação ao cumprimento de sentença 

perdeu o objeto e, por conseguinte, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença (Provimento nº 68/2018-CNJ), expeça-se alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002243-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002243-03.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida e a credora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta no ID nº. 13313189. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Civil. Após o trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 

68/2018-CNJ), expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor da parte credora. Sobrevindo o trânsito 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000702-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON APARECIDO PAGANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000702-66.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DENILSON APARECIDO 

PAGANINI EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e o credor 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no ID nº. 13699310. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença 

(Provimento nº 68/2018-CNJ), expeça-se alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, 

DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação 

a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, 

§3º da CNGC/MT. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 5 de julho 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: 8010258-12.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS APARECIDO GONCALVES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010258-12.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: JARBAS APARECIDO 

GONCALVES SOARES EXECUTADO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO Vistos. Efetuada a penhora eletrônica do valor objeto de 

execução, a parte executada não apresentou embargos à execução, 

apesar de intimada (evento nº. 15733960), e a credora informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no Id nº. 13406044. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Após ser certificado o trânsito em julgado da 

sentença e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento nº 

68/2018-CNJ, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da 

CNGC/MT. Atente-se que as intimações do executado deverão ser 

direcionadas ao advogado subscritor da petição juntada no Id nº 

12918088. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 5 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010504-37.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010504-37.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: WILSON SIERRA EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. A parte devedora informa que efetuou o 

pagamento integral da dívida e o credor requer o levantamento do valor 

depositado judicialmente, bem como requer a intimação do executado para 

pagar o valor remanescente, conforme consta no evento nº. 13723274. 

Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, intime-se o executado para, em quinze 

dias, efetuar o pagamento do montante remanescendo do débito, indicado 

pelo credor no evento nº 13723274. Intime-se, ainda, a parte executada 

para quitação das custas processuais, em cinco dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 166356 Nr: 2200-49.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

 preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 

312 do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada”. 17.Na mesma 

linha de raciocínio, é a orientação sedimentada deste Sodalício, conforme 

consta do Enunciado n. 6 do incidente de uniformização de jurisprudência 

n. 101532/2015:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica 

a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode 

ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por 

infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da 

presunção de inocência”.18.Portanto, creio que neste momento, se solto, o 

indiciado encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela 

qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em 

liberdade, sendo óbvio que os elementos autorizadores da custódia 

cautelar atestam a imprescindibilidade da medida constritiva e, por 

conseguinte, a insuficiência da aplicação de medidas cautelares 

diversas.19.À Vista disso, nessa fase prévia de cognação própria desta 

etapa processual, não encontro motivos para revogar a custódia cautelar, 

uma vez que apresenta estar idoneamente fundamentada nos requisitos e 

pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313, ambos do 

CPP.20.Assim, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a 

custódia não deve ser revogada.21.Ante ao exposto e, em consonância 

com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva do acusado FAGNER CORDEIRO, notadamente por persistir os 

mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, 

recomendando-os na prisão em que se encontra.22.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e a Defesa.23.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.24.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 21 de junho de 2018. Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JONES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TRES T LTDA - EPP 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001157-60.2018.8.11.0007. AUTOR: 

NELSON JONES DE FREITAS RÉU: CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO TRES T LTDA - EPP Vistos. Inicialmente, RECEBO a inicial 

em todos os seus termos, tendo em vista o recolhimento da primeira 

parcelas das custas processuais. Analisando os autos, verifico a 

possibilidade de composição amigável no presente feito. Assim, entendo 

ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Assim, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de agosto 2018, às 

14h20min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, oportunidade em que 

“todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual 

da controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual” (art. 696, NCPC). Cite-se o requerido pessoalmente e 
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intime-se a parte requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. Os mandados direcionados ao Requerente deverão 

conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ 

acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). Consigne-se em 

nos mandados destinados ao Requerente e ao Requeridodestinados aos 

Requeridos e r da causa.es entos para com o Procedimento Comum que o 

não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça 

contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123864 Nr: 1758-88.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Padilha

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

DPVAT S/A

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

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

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

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

 Vistos.

Defiro o pedido (fl. 127) e determino a realização de prova pericial. Para 

tanto, nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 5929-MT) como médico 

perito, razão por que, FIXO os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais), 

a serem pagos antecipadamente pela parte Requerida, mediante depósito 

em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência da prova.

 Após, a comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se o 

médico perito nomeado para que designe data para a realização da 

pericia, sendo que juntamente com o mandado de intimação, deverão ser 

juntados os quesitos das partes.

 Igualmente seja comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a 

documentação juntada aos autos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132789 Nr: 6681-60.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival da Silva

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Alega que há omissões na sentença embargada, eis que incabível a 

fixação dos honorários advocatícios no patamar exarado.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão ou contradição, pelo que a mantenho em sua 

integralidade.

Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97007 Nr: 5515-32.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kairon Geonir Hofstaetter Spohr, Nedio José Bersch

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:, Rafaella Noujaim de Sá - OAB:11.612-B

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do 

comprovante de depósito conforme petição de fls. 191/193, bem como 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128866 Nr: 4529-39.2015.811.0007

 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: Jucineia Maria de Sousa Leite, Alcir dos Anjos Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Emilia Gonçalves de 

Rueda - OAB:23748/RE, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT, TATYANE FIORI DA SILVA - OAB:15381

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 

283/286, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123938 Nr: 1805-62.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa da Aparecida Porto Permonian

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 

161/163, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137388 Nr: 1594-89.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezenilda Gomes Vieira Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. K. Construção e Servico Ltda

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

OAB:14430-A/MT

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 
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135/138, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143724 Nr: 5005-43.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Lopes Batista

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 

115/117, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143497 Nr: 4884-15.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Regina Pereira Monteiro

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 

134/136, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140942 Nr: 3474-19.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSF, Maria de Lourdes Silva Ferreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 95/97, 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98954 Nr: 389-64.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Seigi Enokawa, Leni Enokawa, José Seyei 

Enokawa, Rossani Tauffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

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

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da petição e documentos 

de fls. 241/244, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2411 Nr: 90-78.1998.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Evaldo Ribeiro de 

Carvalho, Francisco Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Defensoria/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

Banco do Brasil para manifestação acerca do desarquivamento dos autos, 

bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119168 Nr: 6872-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 246/255, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111741 Nr: 252-14.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A MT, Ricardo 

Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT, Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

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 C, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone 

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

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

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

requerida.
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Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137437 Nr: 1610-43.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdAL, SVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDL

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rebeka Vieira - OAB:267530 - 

SP

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

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

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

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

153/154, para eventual impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 28055 Nr: 328-87.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:16332/O MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 166, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização dos veículos, e ainda, se deseja a remoção, permanecendo 

como depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109836 Nr: 5364-95.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz e Rezende Ltda-Me, Alexandre 

Servelhere de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18310

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 

157/158, bem como para providenciar o necessário para a penhora, 

indicando a localização dos veículos, e ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113393 Nr: 1928-94.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado obtido na 

busca de bens e ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Infojud conforme documentos de fls. 118/130, bem como para requerer o 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134176 Nr: 7396-05.2015.811.0007

 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): Oscar Donizeti Devek

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

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

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

sistema Infojud conforme documentos de fls. 41/43, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103738 Nr: 5476-98.2012.811.0007

 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: Adriani de Fatima Patel, Alezandra Patel, Andrea Patel, 

Tatiane Patel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Norte do Mato Grosso-Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Édilo Tenório Braga - 

OAB:14.070-MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Elisangela Marcari - OAB:10.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:3277-B/MT, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A/MT, Luiz 

Fernando Bressan Aranda - OAB:12089 A/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

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

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68268 Nr: 1235-52.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Santa Cruz de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G 8 Distribuidora de Bebidas Ltda, Renosa 

Industria Brasileira de Bebidas Ltda ( Coca - Cola ), Tokio Marine 

Seguradora

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Ramos Vieira - 

OAB:MT/23085/O, Jayme Brown da Maia Pithon - OAB:8.406-BA, 

Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT, Murillo Espinola de 

Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4062, Roberta Nigro Franciscatto - OAB:SP/133.443

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 20 de 656



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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119775 Nr: 7319-30.2014.811.0007

 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: Ivonete Ferreira de Araújo Perez

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

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

OAB:14735-B/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 50933 Nr: 3443-14.2007.811.0007

 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: Inovação Aero Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Agro - Ambiental da Amazônia - 

Funam, Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Procurador do 

Município de Alta Floresta-MT - OAB:, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

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

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60516 Nr: 184-40.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogerio de Oliveira - 

OAB:11324/MT

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

OAB:14735-B/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos, requerendo o que entender de direito 

para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 127/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a Portaria nº 107/2018/DF, de 11.6.2018, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o 

mês de julho de 2018;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 107/2018/DF, de 11.6.2018, no 

que tange ao Plantão Judiciário da Comarca de Barra do Garças, no 

período abaixo especificado:

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 9 a 13 de JULHO de 2018

Juiz (a): DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT

Telefones: (66) 3402-4400

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

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

Barra do Garças, 4 de julho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 132/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para 

alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses da 

Comarca;RESOLVE:TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 105/2018, de 

5.6.2018, concernente ao servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES 

ROMÃO, Matrícula nº 12241, Analista Judiciário - PTJ, da Secretaria da 

Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca.     

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 5 de julho de 

2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 132/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 105/2018, de 5.6.2018, concernente ao 

servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES ROMÃO, Matrícula nº 12241, 

Analista Judiciário - PTJ, da Secretaria da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca.

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

Barra do Garças, 5 de julho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 131/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...   RESOLVE:   

CONCEDER a servidora JANETH DA GUIA VALADARES MELO PACINI 

LEAL, Matrícula nº 2597, Técnica Judiciária – PTJ, da Secretaria da 2ª 

Vara Criminal desta Comarca, 15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, 

conforme decisão proferida nos autos de Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 

0073107-12.2014.8.11.0004, referente ao quinquênio de 1º.1.2009 a 

1º.1.2014, a ser usufruída no período de 16.7.2018 a 

30.7.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 4 de 

julho de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO     DF/mgstable
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 PORTARIA nº 131/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

 CONCEDER a servidora JANETH DA GUIA VALADARES MELO PACINI 

LEAL, Matrícula nº 2597, Técnica Judiciária – PTJ, da Secretaria da 2ª 

Vara Criminal desta Comarca, 15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, 

conforme decisão proferida nos autos de Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 

0073107-12.2014.8.11.0004, referente ao quinquênio de 1º.1.2009 a 

1º.1.2014, a ser usufruída no período de 16.7.2018 a 30.7.2018.

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

Barra do Garças, 4 de julho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 130/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...   RESOLVE:   

CONCEDER a servidora REGINA DE DEUS SILVA, Matrícula nº 3058, 

Técnica Judiciária – PTJ, da Secretaria da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, 15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, 

conforme decisão proferida nos autos de Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 

0711953-95.2018.8.11.0004, referente ao quinquênio de 1º.3.2013 a 

1º.3.2018, a ser usufruída no período de 16.7.2018 a 30.7.2018.     

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 4 de julho de 

2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO   DF/mgstable

 PORTARIA nº 130/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

 CONCEDER a servidora REGINA DE DEUS SILVA, Matrícula nº 3058, 

Técnica Judiciária – PTJ, da Secretaria da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, 15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, 

conforme decisão proferida nos autos de Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 

0711953-95.2018.8.11.0004, referente ao quinquênio de 1º.3.2013 a 

1º.3.2018, a ser usufruída no período de 16.7.2018 a 30.7.2018.

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

Barra do Garças, 4 de julho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 129/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... CONSIDERANDO o 

disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 23.7.2007;   

RESOLVE:   CONCEDER ao servidor MILTON JOSÉ BARRETO, Matrícula nº 

1228, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 25 (vinte e cinco) dias de 

licença para tratamento de saúde em prorrogação, no período de 

13.6.2018 a 7.7.2018.   Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 4 de julho de 2018.     DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 129/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;

 RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor MILTON JOSÉ BARRETO, Matrícula nº 1228, 

Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 25 (vinte e cinco) dias de licença 

para tratamento de saúde em prorrogação, no período de 13.6.2018 a 

7.7.2018.

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

 Barra do Garças, 4 de julho de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 128/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso,  no uso de suas  a t r ibu ições  lega is , 

etc...RESOLVE:CONSIDERANDO que a servidora EDINALVA LAURENÇO 

PEREIRA, Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, estará 

afastada de suas funções por motivo de férias, no período de 2.7.2018 a 

21.7.2018 e de compensatórias, no período de 23.7.2018 a 

3.8.2018;RESOLVE:DESIGNAR a servidora AMANDA DO VALLE 

CARNEIRO, Matrícula nº 21458, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a 

função de Gestora Judiciária - PDA-FC, da Secretaria da 4ª Vara Cível 

desta Comarca, no período de 2.7.2018 a 3.8.2018, durante o afastamento 

de férias e compensatórias da titular EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, 

Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ, nos termos da Instrução 

Normativa nº 2/2015/PRES, de 2.3.2015.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 4 de julho de 2018.DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO   DF/mgstable

 PORTARIA nº 128/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONSIDERANDO que a servidora EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, 

Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada 

de suas funções por motivo de férias, no período de 2.7.2018 a 21.7.2018 

e de compensatórias, no período de 23.7.2018 a 3.8.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora AMANDA DO VALLE CARNEIRO, Matrícula nº 

21458, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária - PDA-FC, da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, no 

período de 2.7.2018 a 3.8.2018, durante o afastamento de férias e 

compensatórias da titular EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, Matrícula nº 

4939, Técnica Judiciária - PTJ, nos termos da Instrução Normativa nº 

2/2015/PRES, de 2.3.2015.

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

Barra do Garças, 4 de julho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 51813 Nr: 1539-36.2005.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Antônio Carlos Setanni Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, MARCO ANTONIO BASTOS DOS SANTOS - 

OAB:40091/MG

 Dispositivo64.Posto isso, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e 

artigo 292, da CNGC, declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do 

Foro para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de 

Registros Públicos, conforme acima fundamentado.65.Contudo, no uso do 

poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Legalidade, 

Continuidade, Unitariedade e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, 

determino o bloqueio da transcrição nº 2.131, com área de 38.720ha, e 

das matrículas n° 38.307, com área de 13.720ha, nº 38.826, com área de 

5.000ha, nº 46.303 (cópia), com área de 550ha e 1.745m², nº 46.303, com 

área de 8.775,02,05ha, 46.285, com área de 38.720ha, bem como de suas 

posteriores nº 46.664, com área de 6.368,74,83ha, nº 46.665, com área 

de 8.775,02,05ha, e nº 46.666, com área de 9.856,23,12ha, fim de se 

evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, restando aos 

interessados que busquem pela via judicial adequada, a comprovação de 

eventual direito. 66.Declaro regular as matrículas nº 38.307, com área de 

360,00m², e 38.826, com área de 437,50m². 67.Quanto às matrículas nº 

46.302, com área de 9.856,23,12ha, e nº 46.304, com área de 

6.368,74,83ha, determino ao(a) Registrador(a) do Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis desta Comarca, que realize a análise da cadeia 

dominial destas matrículas, e caso constar que foram abertas por meio da 
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Escritura Púbica de Compra e Venda lavrada no 2º Tabelionato de Notas 

de Bela Vista de Goiás/GO, no Livro nº 140, Fls. 005/006, datada de 14 de 

fevereiro de 2000, desde já determino o bloqueio de ambas e suas 

posteriores, caso exista, por ser a referida Escri tura 

inexistente.68.Intime-se desta decisão o(a) Oficial Registrador(a) do 

Cartório do 1º Ofício desta Comarca, Expedindo-se, mandado de 

averbação para bloqueio das matrículas e transcrição consideradas 

irregulares.69.Publique-se a decisão no DJE.70.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se.Barra do Garças, 04 de julho de 2018.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27957 Nr: 303-54.2002.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leal & Silva Representações Ltda, Francisco 

Antônio Capitão Leal e Silva, Luiz Carlos Dadalto, Carmem Beatriz Capitão 

Leal & Silva Dadalto, Vianei Bove Capitão Leal e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Barcelos - 

OAB:MT 7.597-B, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B, Louise 

Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 

valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252750 Nr: 8185-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Sávio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias, BR Tran Soluções em Trânsito Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004, DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson Ferreira Coelho Souza - 

OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, THAIS ASSUNÇÃO NUNES - OAB:

 Vistos.

 1. Considerando que as partes requeridas já falaram nos autos sobre a 

suposta falsidade da Lei Municipal 3.879/2017, COLHA-SE O PARECER DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, NO PRAZO DE 30 DIAS. Após, conclusos para 

saneamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261710 Nr: 14065-15.2017.811.0004

 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: LNCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCR

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

de Mato Grosso - OAB:, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, 

Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, Sandra Negri - OAB:MT 

18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, Valdeir 

Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a implantação do Projeto Oficina de Parentalidade e 

Divórcio (Pais e Filhos), que ocorrerá no dia 22 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 13h (MT), na Escola Interativa Coopema, situada na Rua 

Independência, nº 2742, Bairro Cristino Cortes, CANCELO a audiência de 

conciliação designada à fl. 53 e DETERMINO sejam as partes intimadas 

para comparecerem no referido evento, na companhia dos filhos menores 

com idade igual ou superior a 06 (seis) anos.

2. As partes deverão comprovar nos autos a participação no mencionado 

Projeto.

3. Na oportunidade, INTIMEM-SE as partes para audiência de 

conciliação/mediação, a qual DESIGNO PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 13h45min (MT), observando-se os demais termos da decisão de 

fl. 41-v.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267855 Nr: 17900-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFBS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista a implantação do Projeto Oficina de Parentalidade e 

Divórcio (Pais e Filhos), que ocorrerá no dia 22 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 13h (MT), na Escola Interativa Coopema, situada na Rua 

Independência, nº 2742, Bairro Cristino Cortes, CANCELO a audiência de 

conciliação designada à fl. 47 e DETERMINO sejam as partes intimadas 

para comparecerem no referido evento, na companhia dos filhos menores 

com idade igual ou superior a 06 (seis) anos.

2. As partes deverão comprovar nos autos a participação no mencionado 

Projeto.

3. Na oportunidade, INTIMEM-SE as partes para audiência de 

conciliação/mediação, a qual DESIGNO PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 13h30min (MT), observando-se os demais termos da decisão de 

fls. 28/29.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273192 Nr: 3079-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO - 

OAB:3.971

 Vistos.

1. Tendo em vista a implantação do Projeto Oficina de Parentalidade e 

Divórcio (Pais e Filhos), que ocorrerá no dia 22 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 13h (MT), na Escola Interativa Coopema, situada na Rua 

Independência, nº 2742, Bairro Cristino Cortes, CANCELO a audiência de 

conciliação designada à fl. 43 e DETERMINO sejam as partes intimadas 

para comparecerem no referido evento, na companhia dos filhos menores 

com idade igual ou superior a 06 (seis) anos.

2. As partes deverão comprovar nos autos a participação no mencionado 

Projeto.

3. Na oportunidade, INTIMEM-SE as partes para audiência de 

conciliação/mediação, a qual DESIGNO PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 13h15min (MT), observando-se os demais termos da decisão de 

fl. 43.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264521 Nr: 15842-35.2017.811.0004
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 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: ECdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a implantação do Projeto Oficina de Parentalidade e 

Divórcio (Pais e Filhos), que ocorrerá no dia 22 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 13h (MT), na Escola Interativa Coopema, situada na Rua 

Independência, nº 2742, Bairro Cristino Cortes, CANCELO a audiência de 

conciliação designada às fls. 34/35 e DETERMINO sejam as partes 

intimadas para comparecerem no referido evento, na companhia dos filhos 

menores com idade igual ou superior a 06 (seis) anos.

2. As partes deverão comprovar nos autos a participação no mencionado 

Projeto.

3. Na oportunidade, INTIMEM-SE as partes para audiência de 

conciliação/mediação, a qual DESIGNO PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 13h00min (MT), observando-se os demais termos da decisão de 

fl. 24.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175404 Nr: 9094-26.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Kardec Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:MT 6.294-B, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482, 

Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Tavares 

Junior - OAB:BA 11.147

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

cópias as últimas declarações de imposto de renda do executado, bem 

como informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

 4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159521 Nr: 12526-24.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Coelho de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Barbosa da Silveira, Nair Toshiko 

Koguchi da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rafael Zílio Renofio - 

OAB:SP 225.281, Ramon Fonseca Carvalho - OAB:MT 16.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIAN JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:3.110-GO, Willian José dos Santos - OAB:3110/GO

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58194 Nr: 1683-73.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTE FIBRA IND.ARTEF.FIBRA E FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARTE FIBRA IND.ARTEF.FIBRA E FERRO 

LTDA, CNPJ: 00753700000157. 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: 03/04/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de ARTE FIBRA 

IND.ARTEF.FIBRA E FERRO LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de cobrança de tributos, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5167/2000.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/03/2006

 - Valor Total: R$ 3.102,41 - Valor Atualizado: R$ 3.102,41 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 6.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 75 e 

DETERMINO a citação editalícia do executado ARTE FIBRA IND. ARTEF. 

FIBRA E FERRO LTDA, nos termos do despacho inicial, com prazo de 30 

(trinta) dias, a ser publicado na forma do art. 8º, IV, da Lei 

6.830/80.7.Decorrido o prazo ou apresentados os embargos do devedor, 

INTIME-SE o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.8.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 28 de junho de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245298 Nr: 3028-88.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2 Irmãos Comércio de Tintas Ltda, Aldemir 

Lopes de Amorim, Antônio Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 2 IRMÃOS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, 

CNPJ: 05757599000126, atualmente em local incerto e não sabido 

ALDEMIR LOPES DE AMORIM, Cpf: 03118041102, Rg: 2090725-7, Filiação: 

Realino Pires de Amorim e de Lucimar Lopes de Amorim, data de 

nascimento: 11/07/1979, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

convivente, vaqueiro, Telefone 3406-1009 e atualmente em local incerto e 

não sabido ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, Cpf: 88842444804, Rg: 

8.950.450-1, Filiação: Abrão Elias de Oliveira e Delmira Fernandes de 

Oliveira, data de nascimento: 11/10/1956, brasileiro(a), natural de 

Macaubal-SP, casado(a), comerciante/fazendeiro, Telefone 3401-9957. 

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: 24/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de 2 IRMÃOS COMÉRCIO DE 

TINTAS LTDA, ALDEMIR LOPES DE AMORIME OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de cobrança de tributos, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20168792/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/08/2016

 - Valor Total: R$ 3.981,98 - Valor Atualizado: R$ 3.981,98 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Recomendação:1.Deverá a Gestora impulsionar o 

feito.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 28 de junho de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164815 Nr: 6686-96.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdevaldo Pereira dos Santos, Lurdevaldo 

Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LURDEVALDO PEREIRA DOS SANTOS, 

CNPJ: 15340623000180 e atualmente em local incerto e não sabido 

LURDEVALDO PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 16235460104, Filiação: 

Jovelino A. dos Santos e Maria Pereira dos Santos, data de nascimento: 

29/09/1957, brasileiro(a), natural de Cruzeiro do Oeste-PR, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/08/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LURDEVALDO PEREIRA DOS 

SANTOS e LURDEVALDO PEREIRA DOS SANTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de cobrança de tributos, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20112835/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/10/2011

 - Valor Total: R$ 6.844,34 - Valor Atualizado: R$ 6.844,34 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 6.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 79 e 

DETERMINO a citação editalícia dos executados LURDEVALDO PEREIRA 

DOS SANTOS, nos termos do despacho inicial, com prazo de 30 (trinta) 

dias, a ser publicado na forma do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80.7.Decorrido o 

prazo ou apresentados os embargos do devedor, INTIME-SE o exequente 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.8.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 28 de junho de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166958 Nr: 9571-83.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José B. de Gouveia - ME, José Borges de 

Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ B. DE GOUVEIA - ME, CNPJ: 

86590437000148 e atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

BORGES DE GOUVEIA, Cpf: 56526482600, Rg: MG-3354082, Filiação: 

Manoel Borges de Gouveia e Tereza Alves Dupim, data de nascimento: 

06/12/1949, brasileiro(a), natural de Claraval-MG, casado(a), 

comerciante/empresário, Telefone 9200-9263/3401-8714. 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: 05/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSÉ B. DE GOUVEIA - ME e 

JOSÉ BORGES DE GOUVEIA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de cobrança de tributos, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 201210059/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/09/2012

 - Valor Total: R$ 11.042,31 - Valor Atualizado: R$ 11.042,31 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 6.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 56 e 

DETERMINO a citação editalícia do executado JOSÉ B. DE GOUVEIA – ME, 

e seu representante legal, JOSÉ BORGES DE GOUVEIA, nos termos do 

despacho inicial, com prazo de 30 (trinta) dias, a ser publicado na forma 

do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80.7.Decorrido o prazo ou apresentados os 

embargos do devedor, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.8.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 
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opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 28 de junho de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225262 Nr: 6053-46.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio José do Carmo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HÉLIO JOSÉ DO CARMO FILHO, Cpf: 

08836353649, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de HÉLIO JOSÉ DO 

CARMO FILHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Cobrança de Tributos, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 178147 a 178163/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2013

 - Valor Total: R$ 3.316,83 - Valor Atualizado: R$ 3.316,83 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 6.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 40 e 

DETERMINO a citação editalícia dos executados HÉLIO JOSÉ DO CARMO 

FILHO, nos termos do despacho inicial, com prazo de 30 (trinta) dias, a ser 

publicado na forma do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80.7.Decorrido o prazo ou 

apresentados os embargos do devedor, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.8.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 28 de junho de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275889 Nr: 4671-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubinaldo Maia Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Naves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação Monitória proposta por RUBNALDO MAIA ABREU em 

face de WANDERLEY NAVES DE SOUZA, em razão de nota promissória 

emitida pelo requerido.

2. Da análise dos autos, constata-se a presença da via original da Nota 

Promissória, requisito essencial à propositura ação.

3. Toda via, percebe-se que o autor não acostou aos autos os demais 

documentos necessários, conforme disposto no art. 320, do CPC/2015.

4. Ante ao exposto, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR A INICIAL, instruindo o feito com os documentos 

necessários à petição inicial, quais sejam: I) Comprovante de endereço; II) 

Cópia dos documentos pessoais do autor; III) Procuração IV) Declaração 

de Hipossuficiência econômica e/ou cópia da declaração de imposto de 

renda, com fulcro nos arts. 104, 319 e 320, todos do CPC/2015, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, do CPC/2015.

5. Ou, no tocante à Justiça Gratuita, 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.

6. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

7. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281730 Nr: 8147-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHUDJ, CLUEDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UGCdTML

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, presentes os 

requisitos do art. 300, CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, 

por consequência, DETERMINO que a empresa UNIMED GOIÂNIA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO forneça ao infante PEDRO HIKARU 

UTSUNOMIYA DELLA JUSTINA, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento 

médico recomendado, consistente na liberação/autorização para as 

terapias ocupacionais 05 (cinco) vezes por semana, viabilizando, ainda, 

todos os medicamentos e insumos necessários, enquanto houver 

prescrição médica nesse sentido, sob pena de multa diária no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento.20.Em razão da 

improbabilidade de acordo entre as partes, CITE-SE a Requerida para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal de 30 (trinta) dias, 

fazendo constar as advertências legais dos arts. 335 e 344 do 

CPC/2015.21.Ciência ao Ministério Público.22.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, SERVINDO CÓPIA DESTA DECISÃO COMO 

MANDADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100864 Nr: 5867-33.2010.811.0004

 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: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, José Eduardo Pena, 

Expresso Satélite Norte Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso, Expresso 

São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM 

E SILVA - OAB:62356/MG, Guilherme Diamantino Bonfim e Silva - 

OAB:122587/MG, Pamela Monique Flauzino Silva - OAB:OAB/MG 

147.009, Rafael Oliveira Cecílio - OAB:102.774/MG, Rodrigo Ferreira 

de Carvalho - OAB:93212/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES - OAB:14853/GO, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, 

FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, JEFERSON ROBERTO 

DISCONSI DE SÁ - OAB:15154/GO, Luiz Fernando Freitas Pires - 

OAB:OAB/GO 21.500, Luiz Mauro Pires - OAB:3242/GO, MARCO 

ANTONIO MUNDIM - OAB:841-DF, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. 

MARQUES - OAB:9995, Murilo Freitas Pires - OAB:OAB/GO 25.623, 

Renato Freitas Pires - OAB:OAB/GO 21.850, TAISSA TORMIN 

MUNDIM - OAB:88914/RJ, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 26 de 656



 16. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, REJEITO os 

embargos de declaração de fls. 1.348/1.351. 17. INTIMEM-SE a requerida e 

a assistente para se manifestarem quanto ao laudo pericial, bem como 

acerca da petição de fls.1.382/1.395, no prazo de 15 (quinze) dias, 

inclusive em relação ao pedido de realização de nova perícia levando em 

consideração o método “Fluxo de Caixa Descontado”. 18. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219847 Nr: 2729-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadio Pereira Cardoso Neto, Maria Clara de Morais 

Cardoso Fujioka, Expresso Satélite Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, 

Zélia Maria dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Meire Correia de Santana da 

Costa Marques - OAB:MT 9.995, Talita Oliveira de Sant'ana - 

OAB:MT 17.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DIAMANTINO 

BONFIM E SILVA - OAB:62356/MG, FREDERICO DIAMANTINO BONFIM E 

SILVA - OAB:142868/SP, Pamela Monique Flauzino Silva - 

OAB:OAB/MG 147.009, RUBENS ANTONANGELO JUNIOR - 

OAB:54875-B/MG

 Vistos.

1.A decisão objurgada não foi contraditória. Isso porque, ao fim e ao cabo, 

aferir a legitimidade da constrição relativa à 17ª alteração contratual 

depende, igualmente, de perquirir acerca da existência ou não de 

irregularidade nessa alteração, o que também é objeto de discussão na 

ação autuada sob o CÓD.224593, sendo medida escorreita o julgamento 

conjunto, decorrente da relação de prejudicialidade.

2.Destarte, REJEITO os embargos de declaração e MANTENHO a decisão 

de fl.496.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268965 Nr: 277-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdS, MST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDEL RENATO CRUZ - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido liminar de guarda provisória.15.Não obstante, DETERMINO a 

expedição de Carta Precatória para a Comarca de Agua Boa-MT, a fim de 

que seja realizado Estudo Psicossocial da genitora e família, no prazo de 

15 (quinze) dias.16.Outrossim, objetivando garantir os interesses da 

criança, DETERMINO ao CRAS do município de General Carneiro-MT que 

proceda ao acompanhamento do infante e sua avó paterna, no intuito de 

orientá-la sobre os malefícios do consumo imoderado de bebidas 

alcoólicas e suas consequências na criação do menor e, até mesmo, na 

manutenção da condição de guardiã. Devendo juntar aos autos, relatório 

circunstanciado no prazo de 15 (quinze) dias.17.CITEM-SE os Requeridos 

MARIA JESUS DOS SANTOS e MARCOS SANTOS TEIXEIRA, nos 

endereços declinados na inicial, e INTIMEM-SE-OS para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 02 DE OUTUBRO DE 2018, 

ÀS 14h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).18.Saliento que o mandado 

de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá 

estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurando aos Réus 

o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, 

CPC/2015).19.Nesta oportunidade será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, 

terá início a partir da data da audiência o prazo para a contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as 

partes e o Ministério Público.20.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 99, §3º, CPC/2015.21.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165549 Nr: 7672-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Bertolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84314/Sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 130.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271168 Nr: 1718-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação de busca e apreensão, 

para DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO entabulado entre as partes, 

consolidando nas mãos do AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o veículo 

apreendido, cuja apreensão liminar TORNO DEFINITIVA, em conformidade 

com as disposições contidas no art. 3°, §1°, do Decreto-Lei 911/69, 

resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, 

CPC/2015.8.LEVANTE-SE o depósito judicial, facultada a venda pelo autor, 

na forma do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, e, se for o caso, cumpra-se o 

disposto na parte final do §1°, do art. 3º do referido Decreto-Lei, 

oficiando-se às repartições competentes para comunicar que o 

requerente está autorizado a proceder à transferência do bem a terceiro 

que indicar.9.CONDENO o requerido no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, com fundamento no art.85, §2º, CPC/2015.10.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197243 Nr: 2024-84.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lumang - Lubrificantes & Mangueiras Ltda - 

Me, Sebastião José Santana, Jorcelino José Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 9.Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra, 

ACOLHO os Embargos de Declaração de fls. 62/62vº, a fim de sanar a 

omissão da sentença extintiva de fls. 58 e ALTERAR o item “6”, para que 

passe a constar o seguinte teor: “7. SEM Custas, tendo em vista que 

DEFIRO ao Executado os benefícios da Justiça Gratuita, conforme 

requerido às fls. 29vº. Cabe ressaltar, entretanto, que tal condição não 

exclui sua responsabilidade frente as despesas processuais, todavia, tais 

verbas deverão ficar sob condição suspensiva de exigibilidade durante 05 

(cinco) anos contados a partir do trânsito em julgado dessa decisão, 
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conforme disposto no art. 98, §3º, CPC/15, podendo ser executada 

apenas se verificada que a situação de hipossuficiência, que ensejou a 

concessão da gratuidade, deixou de existir. SEM honorários advocatícios, 

uma vez que já quitados junto à Exequente (fls. 54 e 68). 10.Mantenho 

incólumes os demais itens da mencionada sentença de fls. 

58.11.Expeça-se o necessário. 12.Intime-se. Cumpra-se, com a máxima 

urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158711 Nr: 11416-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569

 1. Uma vez que não ocorreu o 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, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264464 Nr: 15806-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grazieli de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação de busca e apreensão, 

para DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO entabulado entre as partes, 

consolidando nas mãos do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A o 

domínio e a posse plena e exclusiva sobre o veículo apreendido, cuja 

apreensão liminar TORNO DEFINITIVA, em conformidade com as 

disposições contidas no art. 3°, §1°, do Decreto-Lei 911/69, resolvendo o 

mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015.8.LEVANTE-SE o 

depósito judicial, facultada a venda pelo autor, na forma do art. 2º do 

Decreto-Lei 911/69, e, se for o caso, cumpra-se o disposto na parte final 

do §1°, do art. 3º do referido Decreto-Lei, oficiando-se às repartições 

competentes para comunicar que o requerente está autorizado a proceder 

à transferência do bem a terceiro que indicar.9.CONDENO a requerida no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art.85, 

§2º, CPC/2015.10.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233301 Nr: 11476-84.2016.811.0004

 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: Marlene de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayanne Cristina Leite

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifica-se dos autos que o mandado de fls. 43, foi expedido com 

endereço diverso do informado nos autos.

2. Diante disso, EXPEÇA-SE novo mandado de INTIMAÇÃO, consignando 

os endereços constantes nos autos às fls.04 e 18, para que a Autora 

compareça à Defensoria Pública de Barra do Garças, portando documento 

que contém o número da Matrícula e o comprovante do registro do 

contrato de doação, bem como atualize o seu cadastro junto ao referido 

órgão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274265 Nr: 3660-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano comércio de Frutas e Verduras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rempel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor de Oliveira Cardoso - 

OAB:41397/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Monitória proposta por GERMANO COMÉRCIO DE 

FRUTAS E VERDURAS LTDA em desfavor de SUPERMERCADO REMPEL 

LTDA.

2. Foi oportunizado à parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

emendasse a inicial, trazendo aos autos a nota promissória em sua via 

original, a fim de assegurar sua autenticidade e evitar que esta continue 

circulando.

 3. Intimado, o autor deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certificado à fl. 31.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fls. 28, deixando de juntar os documentos necessários à 

formação válida da presente ação, impõe-se seja indeferida a petição 

inicial, consoante disposto no art. 321, parágrafo único, CPC/2015.

6. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, ambos do CPC/2015, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I e X, do CPC/2015.

7. Isento de custas e honorários, por não haver sequer formado a relação 

processual.

8. Expeça-se o necessário.

9. Transitada em julgado e cumpridas todas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

10. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37960 Nr: 8-46.2004.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayra José Rodrigues Nardes, Edevaldo Nardes Côrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Iran Nardes do Espirito Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:19.899, Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - 

OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante do pedido de fls. 164/165, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para a juntada das Certidões Negativas das Fazendas Públicas, bem como 

para que apresente o plano de partilha.

2. CUMPRA-SE, integralmente, os itens "4", "6" e "7", de fls. 155.

3. EXPEÇA-SE o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com a máxima 

urgência.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 49827 Nr: 930-53.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON ABADIO BORGES, IVO ELIAS DO 

NASCIMENTO, LEONORA ROSA DA SILVA, USLENE BORGES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JÚNIOR - OAB:5.454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 53.Diante do exposto, REJEITO todas as teses arguidas nas exceções de 

pré-executividades de fls. 196/204. 221/230, determinando o regular 

processamento do feito. 54.Intime-se o Exequente para que no prazo legal 

se manifeste sobre o pedido a oferta de folhas 194.55.Intimem-se. 56.Às 

providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166226 Nr: 8628-66.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Nunes Costa, Sebastião Gomes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Dias Cabral, Linda Maria Ribeiro 

Rodrigues Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, LÁZARO ROBERTO SOUSA PRADO - 

OAB:MT n.º 8.793-A, Rafael Jeronimo Santos - OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista o retorno dos autos da Instância 

Superior e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar as partes, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifestem e 

requeiram o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181157 Nr: 3045-32.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a 

exceção de pré-executividade de folhas 30/32, declarando a ilegitimidade 

da cessionária em figurar como responsável tributária. 13.Uma vez não 

sendo possível mensurar o efetivo proveito econômico advindo com a 

exclusão, CONDENO o Município de Barra do Garças pagamento de 

honorários advocatícios, que FIXO em R$ 1.000,00, com fundamento no 

art.85, §8º, CPC/2015, para o patrono Raul Darci Dolzan (fls. 

33).14.INTIME-SE a Fazenda Pública para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive informando o endereço da 

Ré para formalização da sua citação.15.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239466 Nr: 15865-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Harold Moeller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Beatriz Moeller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 42/43, impulsiono os presente autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca do relatório de estudo psicológico e do estudo social de 

fls. 45/47 e 48/50.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255760 Nr: 10080-38.2017.811.0004

 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: AI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDds

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Nilto Rosa Alves - 

OAB:22.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 13.Diante do exposto, com fundamento no art. 300, CPC/2015, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada, garantindo ao autor o exercício do direito de 

visitas ao filho MIGUEL DIAS ISSLER em finais de semana alternados, 

tendo-o consigo de sábado pela manhã (09h) até às 18h de 

domingo.14.INDEFIRO o pedido da requerida estampado às fls. 

99/104.15.CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora a apresentação de 

contestação. 16.Na sequência, COLHA-SE o parecer do Ministério Público, 

no prazo legal. 17.Após, voltem-me conclusos para deliberação. 

18.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275321 Nr: 4300-83.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Teixeira Coutinho, Danilo Teixeira Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder Caique Rocha Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR 

- OAB:19113/O

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

OAB:MT 5.444, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 Intimação do Advogado Ricardo Borges Leão Junior, OAB-MT nº 19113, 

para no prazo de 03 (três ) dias, devolver os presentes autos em cartório, 

sob as penas do artigo 431, seção 10 da CNGC e artigo 234 § 2º do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267571 Nr: 17724-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Caique Rocha Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Teixeira Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado Ricardo Borges Leão Junior, OAB-MT nº 19113, 

para no prazo de 03 (três ) dias, devolver os presentes autos em cartório, 

sob as penas do artigo 431, seção 10 da CNGC e artigo 234 § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103828 Nr: 8831-96.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Camargo Alencar, Edileusa Camargo Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marluce Camargo Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese a arguição da parte à fl. 68, verifica-se que o veículo que 

compõe o acervo do espólio está alienado fiduciariamente junto ao Banco 

HSBC, conforme fls. 10.

 2. No entanto, em decorrência da aquisição do Banco HSBC pelo agente 

financeiro Bradesco, é este último que deverá ser intimado.
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 3. Assim, INTIME-SE o Banco Bradesco, para se manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

 4. CUMPRA-SE a decisão de fl. 52.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164868 Nr: 6759-68.2012.811.0004

 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: Edrone José de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilda Ferreira de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado Wmarley Lopes Franco, OAB-MT nº 3.353, para 

no prazo de 03 (três ) dias, devolver os presentes autos em cartório, sob 

as penas do artigo 431, seção 10 da CNGC e artigo 234 § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2452 Nr: 2249-71.1996.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geraldo Francisco Teixeira, Espólio 

de MARIA ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado Wmarley Lopes Franco, OAB-MT nº 3.353, para 

no prazo de 03 (três ) dias, devolver os presentes autos em cartório, sob 

as penas do artigo 431, seção 10 da CNGC e artigo 234 § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248122 Nr: 4959-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 Intimação do Advogado Celso Martin Spohr, para no prazo de 03 (três ) 

dias, devolver os presentes autos em cartório, sob as penas do artigo 

431, seção 10 da CNGC e artigo 234 § 2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42838 Nr: 1008-81.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva Medeiros, Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira, Valdo de Sousa, 

Hospital e Maternidade Modelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004, Edson 

Azolini - OAB:MT 3094, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - 

OAB:13302-A/MT

 Intimação da Advogada Ana Paula Monção Oliveira, OAB-MT nº 9.030, 

para no prazo de 03 (três ) dias, devolver os presentes autos em cartório, 

sob as penas do artigo 431, seção 10 da CNGC e artigo 234 § 2º do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205810 Nr: 7050-63.2015.811.0004

 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: Ueberson Lemes de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

FEDERAL DE MATO GROSSO-INSS, para devolução dos autos nº 

7050-63.2015.811.0004, Protocolo 205810, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170820 Nr: 3313-23.2013.811.0004

 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: Roberto Ferreira Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

FEDERAL DE MATO GROSSO-INSS, para devolução dos autos nº 

3313-23.2013.811.0004, Protocolo 170820, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232900 Nr: 11136-43.2016.811.0004

 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: Luciano do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador geral - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

FEDERAL DE MATO GROSSO-INSS, para devolução dos autos nº 

11136-43.2016.811.0004, Protocolo 232900, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208165 Nr: 8419-92.2015.811.0004

 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: Cleidson Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhonatan Silva de Oliveira - 

OAB:MT 17.752, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL 

FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

FEDERAL DE MATO GROSSO-INSS, para devolução dos autos nº 

8419-92.2015.811.0004, Protocolo 208165, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151463 Nr: 1601-66.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia da Silva Melo, Karem Layne Pereira de Melo, 

Danilo Pereira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Sinfra - Secretaria de 

infra-Estrutura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO, para devolução dos autos nº 

1601-66.2011.811.0004, Protocolo 151463, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248400 Nr: 5160-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rildo Coelho Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barros Machado, Valdirene Santos 

Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO, para devolução dos autos nº 

5160-21.2017.811.0004, Protocolo 248400, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255929 Nr: 10191-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBM, JRCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO, para devolução dos autos nº 

10191-22.2017.811.0004, Protocolo 255929, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248197 Nr: 5015-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO, para devolução dos autos nº 

5015-62.2017.811.0004, Protocolo 248197, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246530 Nr: 3878-45.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Vinicius Pessoa Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3878-45.2017.811.0004, Protocolo 246530, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196906 Nr: 1773-66.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. de Souza Pacheco, Alessandro de Souza 

Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1773-66.2015.811.0004, Protocolo 196906, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82744 Nr: 5997-91.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale da Serra Madeiras e Ferragens Ltda, 

Pedro Fernandes Elias, Carlos Henrique Fernandes, Anália Rabelo Montes 

Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5997-91.2008.811.0004, Protocolo 82744, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248845 Nr: 5447-81.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Jacomo & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5447-81.2017.811.0004, Protocolo 248845, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84520 Nr: 7657-23.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Baltazar 

José de Souza, Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Anísio 

Bueno Júnior, Márcia Aparecida Mendanha Bueno, Anisio José Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7657-23.2008.811.0004, Protocolo 84520, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3506 Nr: 876-05.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horley Zoldan, Plínio César Bellan, Celedônio 

Xavier
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004, ISAC CHEDID SAUD - 

OAB:6.919, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734, Simiramy 

Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA 

MONÇÃO OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 876-05.1996.811.0004, 

Protocolo 3506, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183976 Nr: 5463-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane Muratore Oliva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda, Plínio César Bellan, Horley Zoldan, Celedônio Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Minuscoli Chedio - 

OAB:RS 52.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, Aridaque 

Luís Neto - OAB:MT 3.252

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA 

MONÇÃO OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

5463-40.2014.811.0004, Protocolo 183976, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96039 Nr: 955-90.2010.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inga Helga Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural 

do Médio Araguaia Ltda - Sicrédi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA 

MONÇÃO OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 955-90.2010.811.0004, 

Protocolo 96039, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29824 Nr: 619-67.2002.811.0004

 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): Frigobarra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA, para devolução dos autos nº 

619-67.2002.811.0004, Protocolo 29824, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274113 Nr: 3616-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shaddai Munoz Moya

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURELIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

3616-61.2018.811.0004, Protocolo 274113, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167280 Nr: 10038-62.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber Wesley Sousa Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fornecedora Hyundai Caoa do Brasil Ltda, 

Caoa Montadora de Veículos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allessandra Blosfeld Aguiar - 

OAB:16133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Lourenço Rodrigues 

Neto - OAB:150.586, Diego Sabatello Cozze - OAB:252.802

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 10038-62.2012.811.0004, 

Protocolo 167280, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196747 Nr: 1663-67.2015.811.0004

 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: Abiraci Gomes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Vieira Fernandes, Daniel 

Mendonça Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA KARLA 

BRANDI HOHLENVERGER, para devolução dos autos nº 

1663-67.2015.811.0004, Protocolo 196747, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 12331-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Inácio da Costa, Daniel de Oliveira Costa, Celina 

Inácio de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:OAB/MT020732A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

12331-29.2017.811.0004, Protocolo 259195, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2740 Nr: 2203-48.1997.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA NOVA AMAZÔNIA LTDA

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

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO SOUSA 

PRADO - OAB:MT n.º 8.793-A

 VISTOS.

 1. Em análise aos autos, verifica-se que a parte autora requereu às fls. 
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217 o sobrestamento do feito, alegando não possuir informação acerca de 

bens passíveis de penhora do executado.

2. Assim, SUSPENDO a presente execução de título extrajudicial, pelo 

prazo de 01 (um) ano, a fim de possibilitar eventual busca por bens do 

executado a fim de satisfazer a obrigação.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257430 Nr: 11161-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 19/19-verso, caracterizando, portanto, inércia do 

requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 19-verso) o Requerido 

continuou inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo TOYOTA COROLLA 

SEDAN, cor BRANCA, ano/modelo 2015/2016, chassi : 

9BRBDWHE8G0269186, PLACA QBS0684, conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os depositários fieis do requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275257 Nr: 4248-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intercement Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. Bazi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Rodrigues de Moraes 

Neto - OAB:176.9901 OAB/SP, RENATO MULINARI - OAB:47342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 27/28.

3. Às fls. 29, fora determinada a intimação do patrono da parte executada 

para trazer aos autos procuração ad judicia devidamente outorgada pela 

parte ré.

4. A parte executada, por meio de seu patrono constituído nos autos, 

trouxe a procuração e requer a homologação do acordo mencionado (fls. 

31).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

DISPOSITIVO:

7. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 27/28, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

8. Custas processuais pela parte executada. Sem honorários.

9. Observado o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE.

10. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, observando as anotações 

de praxe.

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

12. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179978 Nr: 1954-04.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marinho da Costa Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 70/72, fora designada perícia médica ortopédica a fim de se 

avaliar a alegada invalidez da parte autora.

3. Realizada a perícia foi aportado o laudo médico às fls. 89/93.

4. A parte aduz ponto controvertido na perícia realizada, conforme 

manifestação de fls. 96/97.

5. A Autarquia Pública apresenta proposta de acordo nos autos (fls. 100).

6. Intimada a se manifestar, a parte autora afirma que concorda com a 

proposta apresentada e requer a sua homologação (fls. 103).

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, motivo pelo qual a homologação do acordo é medida que 

se impõe.

DISPOSITIVO:

9. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 100 e verso, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

10. Sem custas. Honorários advocatícios no percentual do acordo 

entabulado.

11. Observado o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE.

12. Após, INTIME-SE a parte requerida para apresentar o cálculo do débito 

descrito na cláusula 1ª do pacto de fls. 100.

13. Com a juntada aos autos, INTIME-SE a parte autora para manifestação 

em 10 (Dez) dias, sob pena de não o fazendo incorrer em preclusão.

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

15. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217408 Nr: 1279-70.2016.811.0004

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no Decreto Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE os pedidos inicias para 

DECLARAR rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o 
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domínio, a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar 

torna-se definitiva. Fica facultada a venda do veículo pelo autor, na forma 

do artigo 3° parágrafo 5° do Decreto Lei 911/69.12.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, nos termos do 

art.487, I, CPC/2015.13.Cumpra-se o disposto no artigo 2° da citada lei. 

Oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência do veículo descrito às fls. 04 a terceiros que indicar.14.Em 

razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida no pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do 

CPC/2015. 15.Após o trânsito em julgado e o cumprimento das 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.16.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280652 Nr: 7561-56.2018.811.0004

 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: VAMdJ, Viviane da Silva Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280945 Nr: 7731-28.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271481 Nr: 1948-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Araujo Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação, no valor de R$ 

36,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261052 Nr: 13656-39.2017.811.0004

 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: Rivaldo de Sousa Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floriana de Souza Brito, Lázara de Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Frente ao exposto, vindo à requerida Floriana de Sousa Brito a óbito, 

com fundamento no artigo 485, inciso IX do CPC/2015, JULGO EXTINTO o 

feito, sem a resolução do mérito, somente quanto a esta parte integrante 

do polo passivo da ação. 19.ACOLHO a cota ministerial de fls. 40/41, e por 

conseguinte, CITE-SE a interditada Lázara de Sousa Brito, na pessoa de 

seu curador Sr. Rivaldo de Sousa Brito, para, querendo, apresentar 

contestação nos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias.20.Transcorrido o 

lapso temporal acima sem manifestação, NOMEIO desde já a Defensoria 

Pública desta comarca para, na qualidade de curador especial, apresentar 

defesa no prazo legal, com fundamento no artigo 72, I, CPC/2015.21.Além 

disso, EXPEÇA-SE Nobre Gestora o competente termo de curatela 

provisória da interditada Sra. Lázara de Sousa Brito em favor de Rivaldo 

de Sousa Brito para que possa ser apresentado junto ao Órgão da 

Seguridade Social, na forma pleiteada.22.Por fim, ABRA-SE vistas ao 

Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC/2015.23.Após, 

voltem-me conclusos para análise.24.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 98638 Nr: 3647-62.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Jardim Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de extinção de fls. 384, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275836 Nr: 4621-21.2018.811.0004

 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: Dirveu Inéia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iurdes José Siqueira Torres Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 
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certidão NEGATIVA de fls. 40, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252420 Nr: 7934-24.2017.811.0004

 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: Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos - 

OAB:5.313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

CONTESTAÇÃO de fls. 101/112, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271251 Nr: 1773-61.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 327.026, JOSÉ ROBERTO ARANTES - 

OAB:398.646

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 49/88, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218039 Nr: 1652-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdivina de Souza Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Vicente de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de extinção de fls. 226, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243451 Nr: 1694-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. da Silva - Me, Sebastião Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para que junte aos autos a guia 

referente a diligência do Sr. Oficial de Justiça, uma vez que na petição de 

protocolo nº 277729/PEA do dia 15/05/2018, junta tão somente o 

comprovante do pagamento da mesma, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271169 Nr: 1719-95.2018.811.0004

 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: Ednilson de souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333, Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 26/45, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186038 Nr: 7110-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. de Carneiro - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para que junte aos autos o 

COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA, uma vez que fora 

juntado tão somente a guia referente a tal verba, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273067 Nr: 2988-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, CELSO MARTINS SPOHR - OAB:2.36, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:4275 / MT, Necy Araújo 

Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Sylvia Maria de Assis Cavalcante 

- OAB:MT 5771, THAIS ASSUNÇÃO NUNES - OAB:21991

 PROCESSO 2988-72.2018.811.0004 - CÓDIGO 273067

Vistos.

Em razão do disposto no § 4ª, inciso II do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, cite o Requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação aos pedidos iniciais, conforme o disposto nos 

artigos 238, bem como do artigo 242, § 3º, todos do Código de Processo 

Civil.

 Anote-se que o prazo iniciará nos termos que dispõe os artigos 231, II do 

Código de Processo Civil c/c o artigo 335, III, Código de Processo Civil.

Consoante à tutela de urgência pleiteada, vislumbra-se a necessidade de 

oportunizar o contraditório da parte requerida, uma vez que a matéria se 

confunde com o mérito do processo, de modo que indefiro a sua 

concessão.

Defiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280064 Nr: 7241-06.2018.811.0004

 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: Aladim dos Santos Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão dos fundamentos alinhados, na forma da segunda parte do art. 

562 do Código de Processo Civil, imprescindível justificação do alegado 

para apreciação do requerimento de liminar inaudita altera pars, visto que 

inexistem provas, por hora, suficientes para lastrear uma medida 

liminar.Face ao exposto designo audiência de justificação a ser realizada 

no dia 04 de setembro de 2018 às 13h00min (MT).Nos termos do art. 562, 

in fine, do Código de Processo Civil, citem-se o Réu para compareça a 

audiência, em que poderá intervir desde que o façam por intermédio de 

Advogado.O prazo para contestar, de quinze (15) dias, será contado 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único).Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203536 Nr: 5790-48.2015.811.0004

 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: Elvani Schalemberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Lopes Siqueira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5790-48.2015.811.0004 código 203536

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Elvani Schalemberger

PARTE RÉ: Maria de Lourdes Lopes Siqueira

CITANDOS: ESPÓLIO DE ALZIRA VILLWOCK BERLATTO, na pessoa dos 

herdeiros maiores e capazes Zelina com 69 anos de idade, Shirley com 67 

anos de idade, Alberto Carlos com 65 anos de idade e Marilisa com 61 

anos de idade; e ESPÓLIO DE ORLANDO BERTIPALHA, na pessoa da 

viúva, Sra. Hermínia Rodrigues Ramos Bertipalha e herdeira Valdirene 

Bertipalha, todos atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 19.506,56

FINALIDADE: CITAÇÃO dos confinantes 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: “A Requerente, ora Usucapiente, é legítima 

possuidora do imóvel onde reside juntamente com sua companheira, sito 

na Rua dos Cravos. QD. 06, casa 83, no bairro Recanto das Acácias, na 

cidade de Barra do Garças/MT, desde meados de 2000, quando adquiriu 

por meio de acordo verbal, totalizando um prazo de aproximadamente 15 

anos. O imóvel objeto da presente foi adquirido por meio de contrato verbal 

de compra e venda em meados de 2000 e desde então, a Requerente vive 

na casa. Como há de se verificar, outro fato comum, porém não menos 

relevantes são as cópias dos comprovantes de pagamento das parcelas 

referentes à compra da casa, ora anexados, o que robustece e autentica 

as alegações trazidas à tela e postuladas pela Usucapiente. A Requerente 

sempre viveu tranqüila no imóvel, sem jamais ter sofrido qualquer 

perturbação de qualquer espécie, caracterizando sua posse justa e 

pacífica. Entretanto, quando tentou proceder ao registro da casa, 

descobriu que a mesma encontra-se hipotecada e que os direitos foram 

cedidos à Caixa Econômica Federal. A autora jamais foi procurada pela 

entidade bancária ou por qualquer outro ente por conta dessa dívida e 

sequer sabia de sua existência, até ver a averbação na matrícula do 

imóvel abaixo caracterizado. CONFINANTES/CONFRONTANTES abaixo 

identificados. DA LEGITIMIDADE PASSIVA. A Ação está sendo intentada 

em face de MARIA DE LOURDES LOPES SIQUEIRA, em razão de ser este o 

nome do titular constante no registro do referido lote, conforme 

documentos nos autos. DO DIREITO. A Autora possui de forma mansa, 

pacífica e ininterrupta com ânimo de dono, há mais de dez anos, o imóvel 

usucapiendo. (...) DO REQUERIMENTO. Ante o exposto, requer: (...) os 

benefícios da Justiça Gratuita; a citação da Demandada, no endereço 

indicado, para querendo, apresentar defesa aos termos da ação; citação 

editalícia de eventuais interessados, residentes e amparados pelo instituto 

da posse; a citação por oficial por oficial de justiça dos confrontantes, 

citação via postal dos representantes legais das fazendas públicas 

federal, estadual e municipal para manifestarem se tem interesse na 

causa; intimação do M.P.; seja julgada procedente a ação, a fim de 

reconhecer original da Autora na propriedade do bem imóvel descrito 

anteriormente, a saber, 200,00m2, determinando a expedição do mandado 

de registro, para as anotações legais; produção de provas cabíveis. 

Dá-se a causa o valor de R$ 19.506,56. Nesses termos. Pede 

deferimento.“

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel de matrícula n° 23.775 do 

CRI de Barra do Garças/MT, com as seguintes confrontações: Frente: 

para a Rua dos Cravos, medindo 10,46 metros; Fundos: para o lote 02, 

medindo 10,46 metros, lado direito para os lotes 20-21, medindo 20 metros 

e lado esquerdo para o lote 18, medindo 20 metros, com área total de 

200m².

DESPACHO: “VISTOS.Defiro o pedido retro. Promovam-se as citações dos 

confinantes ainda não citados. Cumpra-se.”

Eu, Amanda do Valle Carneiro, Analista Judiciário, digitei.

 Barra do Garças - MT, 29 de junho de 2018.

Edinalva Laurenço Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273202 Nr: 3086-57.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGdC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

 AUTOS N.º 3086-57.2018.811.0004 - CÓDIGO 273202

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ana Paula Rocha de Oliveira

PARTE RÉQUERIDA: Neidson Grando de Castro

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Neidson Grando de 

Castro, Cpf: 71512381187, Rg: 768.270 SSP RO Filiação: Neido Nobre de 

Castro e Aveci Maria Grando de Castro, data de nascimento: 09/12/1982, 

brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, solteiro(a), operador de 

máquina, Endereço: Fazenda Funil -Atualmente Em Lugar Incerto, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Barra do Garças-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do requerido acerca dos termos da 

petição inicial que segue abaixo transcrita, em síntese, bem como para que 

compareça à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 02 de 

agosto de 2018, às 14:30 horas (horário de MT), no CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no edifício do Fórum sito à 

Rua Francisco Lira, nº 1051, Sena Marques, Barra do Garças-MT.

RESUMO DA INICIAL: “(...) A Autora é mãe biológica da menor Nadylla 

Rocha Grando de Castro. O Genitor conviveu sob o regime de união 

estável com a Requerida por aproximadamente 07 (sete) anos. Da qual 

adveio a concepção da menor, hoje com 12 (doze) anos de vida. Ocorre 

que as partes, em razão da incompatibilidade de gênios decidiram se 

separar. Com isso, a filha ficou morando com a avó paterna, visto que, 

agora com 12 (doze) anos a menor decidiu morar com a Genitora, sendo 

que ela tem muito interesse na guarda judicial da menor. A menor está com 

a genitora desde o mês de fevereiro(...). A Requerente trabalha como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 36 de 656



recepcionista, sua renda mensal e do seu companheiro soma 

aproximadamente R$1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), por isso tem 

condição financeira de cuidar satisfatoriamente da filha. Insta salientar 

que, a genitora não pretende impedir o pai e a família dele de manter 

contato com a menor, mas que tudo seja feito de maneira correta e na 

forma da lei, com os cuidados devidos e necessários. (..) Assim, requere: 

1) seja liminarmente, inaudita altera pars, deferida a guarda provisória da 

menor NADYLLA ROCHA GRANDO DE CASTRO, nascida em 18/01/2006, 

à Genitora/Autora, Sra. ANA PAULA ROCHA DE OLIVEIRA, com base nos 

documentos constantes dos autos, com poderes de representação e 

mediante compromisso; 2) seja precedida a citação do Requerido, por meio 

de edital, visto que, não consta documento nenhum no INFOSEG, nos 

termos da lei, e intimado para a audiência de mediação/conciliação; 3) a 

elaboração de estudo psicossocial detalhado; 4) vista ao Ministério 

Público; 5) seja designada audiência de mediação/conciliação das partes; 

6) ao final, seja julgado procedente o pedido exordial; 7) requer a 

produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o 

depoimento da Ré, oitiva de testemunhas...; 8) requer os benefícios da 

Justiça Gratuita, por declarar não possuir condições de arcar com os 

honorários advocatícios e/ou custas processuais; 9) a condenação do 

Requerido nas custas processuais e nos honorários advocatícios de 

sucumbência, artigo 85, parágrafo 2º do CPC, sendo que estes deverão 

ser depositados no Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso – FUNADEP/MT, tudo em consonância com a 

Súmula 421 do STJ, art. 85 do Código de Processo Civil e art. 4º, XXI, da 

Lei Complementar Federal 80/94. Dá-se à causa o valor de R$954,00. (...).”

 DECISÃO/DESPACHO: VISTOS. Trata-se de um pedido de guarda, 

proposto por Ana Paula Rocha de Oliveira pela guarda da menor Nadylla 

Rocha Grando de Castro, em face de Neidson Grando de Castro, todos 

devidamente qualificados nos autos. Consta dos autos que a requerente 

teve um relacionamento amoroso com o requerido por 7 (sete) anos, do 

qual adveio a menor, Nadylla. Ocorre que a com a dissolução do 

relacionamento existente entre requerente e requerido, a menor 

permaneceu morando com a avó paterna, que com 12 (doze) anos 

manifestou interesse de residir com a genitora. A exordial ainda relata que 

a requerente possui interesse na guarda da filha, e que atualmente 

residem juntas, acerca de 3 (três) meses. A autora pleiteia o deferimento 

da guarda liminarmente, a concessão do benefício da Justiça Gratuita, 

entre outros. A inicial veio acompanhada pelos documentos de fls. 11/19. 

É o relato do necessário. Decido. Inicialmente convém ressaltar que a 

guarda há de ser concedida ao responsável que melhor atende aos 

interesses do menor. Portanto, o bem estar da menor deve sempre 

prevalecer sobre os interesses dos adultos envolvidos. No presente caso, 

entendo por ora que não há fundadas razões para a concessão da 

guarda liminarmente, em virtude de não estar demonstrado que os direitos 

e garantias da criança estão sendo salvaguardados com as mudanças de 

lar e de hábitos, consoante condições pré-estabelecidas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Isto posto, indefiro a concessão da guarda 

provisória em sede de tutela antecipada, haja vista que se faz necessário 

a análise de das condições em que a menor possuia na casa da avó, bem 

como encontram-se na casa da requerente, objetivando comprovar qual a 

medida que melhor atenderá aos interesses do menor. 1. Recebo a inicial, 

eis que presentes os requisitos contidos nos arts. 319 do Código de 

Processo Civil. 2. À realização de Estudo Psicossocial na casa da 

requerente e na casa da avó paterna, devendo ser oficiado o Conselho 

Tutelar para a conclusão do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias. 3. 

Designo audiência de conciliação para 02 de agosto de 2018, às 14h30min 

(horário de MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Barra do Garças-MT, 4. Defiro o 

pedido de gratuidade da Justiça, conforme os arts. 98 e 99 do CPC. 

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

Intime-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.

Barra do Garças - MT, 3 de julho de 2018.

Amanda do Valle Carneiro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259673 Nr: 12662-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques Figueiredo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Posto isso, mantenho o curso da ação. O artigo 17, §8º, da Lei 

8.429/1992, aponta para rejeição cautelar em três hipóteses: inexistência 

do ato, improcedência da ação e inadequação da via eleita.Reputo que a 

existência do fato é incontroversa, restando o debate sobre ter sido lícito 

ou ilicitamente realizado.Umbilicalmente ligada à licitude, está a 

procedência da ação com a apreciação dos argumentos de mérito 

realizados na peça defensiva.Finalmente, a demanda proposta pelo 

Ministério Público preenche o pressuposto da via adequada ao pedido 

estampado na inicial.Assim, neste momento de admissibilidade da 

demanda, não está presente qualquer das situações que permitiriam a 

resposta estatal sobre o direito de ação materialmente proposto.Deste 

modo, ante os indícios de improbidade administrativa vislumbrados nesta 

fase de cognição sumária, deve possibilitar a ambas as partes o devido 

contraditório e ampla defesa. Recebo a petição inicial, nos termos do artigo 

17, §9º, da Lei de improbidade Administrativa. Cite-se o requerido para 

apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no 

artigo 335, caput, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor na inicial (artigo 344, do Código de Processo Civil). Considerando o 

tempo transcorrido entre a interposição do agravo, sem que haja notícias 

de decisão superior, postergo o juízo regressivo para evitar decisão 

conflitante com a segunda instância.Certifique a respeito do trâmite do 

agravo.Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194959 Nr: 504-89.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxwuel Mendes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 194959

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Maxwuel 

Mendes Vieira, nascido em 26.01.1995, filho de Marilene Mendes Vieira, 

ostentando as seguintes guias de execução penal:

a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa; Regime: fechado; Crime: art. 157, §2°, 

inciso II, do CP; Data do fato: 25.10.2014; Recebimento da denúncia: 

27.11.2014; Prisão em: 25.10.2014; Liberdade em: prejudicado; Sentença: 

09.01.2015; Intimação da sentença: 09.01.2015; Trânsito em julgado para a 

defesa e o réu: 09.01.2015; Trânsito em julgado para o MP: 09.01.2015;

 b) Guia de fls. 38/39-v: Pena: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão; Crime: art. 157, §2°, inciso II, do CP, e art. 244-B, da Lei 

n° 8.069/1.990; Regime: semiaberto; Data do fato: 28.09.2013; 

Recebimento da denúncia: 04.11.2013; Prisão em: 28.09.2013; Sentença: 

03.09.2014; Trânsito em julgado para o MP: 02.10.2014; Trânsito em 

julgado para a defesa e réu: 02.10.2014;

 Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 217, 

apontando como data de progressão de regime o dia 03.07.2018.

O Ministério Público manifesta pela progressão do reeducando ao regime 

semiaberto, fls. 218/219.

Em que pese à existência de oficio n° 899/2017/CPBG-MT, fl. 210, 

relatando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em 

desfavor do reeducando, não vislumbro decisão do respectivo 

procedimento, não gerando deste modo, óbice para a concessão de 

progressão de regime em favor do reeducando.
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Deste modo, presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o 

reeducando ao regime semiaberto dado o preenchimento do requisito 

temporal, fixando-lhe as seguintes condições do regime aberto, ante a 

ausência de ante a ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta 

Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

 f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 h) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais, aos 

sábados.

Expeça-se alvará de autorização.

Fica o reeducando intimado que, o descumprimento de quaisquer 

condições determinadas, poderá resultar em sua regressão de regime.

 Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 Elabore-se novo cálculo, com data-base em 03.07.2018, alterando o 

regime para semiaberto.

Intimem-se o reeducando para o cumprimento das condições.

Em tempo, incabível a concessão de indulto ou comutação, diante do 

quantitativo de pena resultante da soma das guias.

Barra do Garças, 04.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 215119 Nr: 12533-74.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yago Bastos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 215119

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Yago 

Bastos Silva, nascido em 14.09.1995, filho de Sônia Maria Bastos Silva, 

ostentando as seguintes guias de execução penal:

a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de 

reclusão e 40 (quarenta) dias-multa; Regime: semiaberto; Crime: art. 157, 

caput, do CP; Data do fato: 23.01.2015; Recebimento da denúncia: 

24.02.2015; Prisão em: 03.02.2015; Liberdade em: 28.10.2015; Sentença: 

09.07.2015; Intimação da sentença: 10.07.2015; Trânsito em julgado para a 

defesa e o réu: 27.07.2015; Trânsito em julgado para o MP: 04.08.2015;

 b) Guia de fls. 35/35-v: Pena: 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 14 

(quatorze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; Crime: art. 157, §2°, 

incisos I e II, do CP, e art. 244-B, da Lei n° 8.069/1.990; Regime: fechado; 

Data do fato: 10.11.2014; Recebimento da denúncia: 13.02.2015 Prisão 

em: 10.11.2014; Liberdade em: 01.12.2014, Nova prisão em: 27.02.2015, 

Sentença: 13.11.2015; Intimação de sentença: 19.11.2015, Trânsito em 

julgado para o MP: 30.11.2015; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 

02.08.2016;

 Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 215, 

apontando como data de progressão de regime o dia 05.07.2018.

Não vislumbro cometimento de falta grave que impeça a concessão de 

progressão de regime, assim sendo, presentes os requisitos objetivo e 

subjetivo, promovo o reeducando ao regime semiaberto dado o 

preenchimento do requisito temporal que ocorrerá em 05.07.2018, 

fixando-lhe as seguintes condições do regime semiaberto, ante a ausência 

de ante a ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

 b) a fiscalização eletrônica do reeducando, condicionada ao uso de 

tornozeleira eletrônica, advertindo-lhe o cumprimento das seguintes 

condições:

 Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá 

adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres

 I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, 

responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

 II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer 

forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o 

faça;

 Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste 

artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa:

 I - a regressão do regime;

 II - a revogação da autorização de saída temporária;

 VI - a revogação da prisão domiciliar;

 VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da 

execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 

I a VI deste parágrafo.

 Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

 I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;

 II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito 

durante a sua vigência ou cometer falta grave.

 c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

 f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 h) Não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem 

prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 

(trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 i) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais, aos 

sábados.

Expeça-se alvará de autorização na data de 05.07.2018.

Fica o reeducando intimado que, o descumprimento de quaisquer 

condições determinadas, poderá resultar em sua regressão de regime.

 Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 Elabore-se novo cálculo, com data-base em 05.07.2018, alterando o 

regime para semiaberto.

Intimem-se o reeducando para o cumprimento das condições.

Em tempo, incabível a concessão de indulto ou comutação, diante do 

quantitativo de pena resultante da soma das guias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 04.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 161083 Nr: 1909-68.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Em 15.06.2018, às 16h32min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 
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Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão Davi, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o réu. 

Realizada a custódia.O Ministério Público postulou a liberdade provisória, 

acompanhado pela Defensoria Pública. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: 

“1. Concedo a liberdade provisória em todos os autos acima descritos, 

permanecendo o réu preso pelos autos de código 275694 e 275695, 

ambos da 2ª Vara Criminal. 2. Expeça-se Alvará de Soltura. 3 Efetue-se 

citação pessoal nos autos de código 161086, 171358, 161195, 171356, 

171357, 161195, 161083, intimando o réu para a resposta processual, 

entregando-lhe cópia das denúncias, tendo o réu informado que quer ser 

defendido pela Defensoria Pública. 4. Sai o réu intimado para instrução e 

julgamento nos autos de cód.161084, designado para 25.09.2018 às 

13h00min MT.5. Apensem-se os autos de cód. 171353, 171084, 161195, 

171358,161086,161083.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 159069 Nr: 11898-35.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joziane Sousa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 159069

1. Relatório

Trata-se de executivo de pena instaurado contra a reeducanda Joziane 

Sousa de Oliveira, nascida em 24.12.1983, filha de Josias José de Oliveira 

e Doralice Sousa Morais, ostentando as seguintes guias de execução 

penal:

a) Guia provisória de fls. 06/06-v: Pena: 02 (dois) anos de reclusão e 200 

(duzentos) dias-multa; Crime: art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06; Regime: 

fechado; Data do fato: 20.07.2011; Recebimento da denúncia: 29.09.2011; 

Prisão em: 20.07.2011; Sentença: 23.11.2011.

b) Guia provisória de fls. 142/142-v: Pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, crime: art. 

33, caput, da Lei 11.343/06, Pena: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, crime: art. 35 da Lei n° 

11.343/06, c/c, art. 61, inciso I, do CP; Regime: fechado; Data do Fato: 

23.05.2013; Recebimento da denúncia: 23.09.2013; Data do fato: 

24.05.2013; Sentença: 17.01.2014; Trânsito em julgado para o MP: 

27.01.2014. Trânsito em julgado para a defesa: 08.09.2014.

Verifico cálculo de pena em fl. 333, apontando como data para possível 

progressão o dia 05.07.2018.

2. Fundamentos

Compulsando os autos, verifico que a reeducanda não apresenta 

nenhuma falta grave, e, da posse de sua ficha de controle de 

comparecimento, observo o regular cumprimento da sua pena, atendendo 

às condições impostas em audiência admonitória.

Assim sendo, presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo a 

reeducanda ao regime aberto dado o preenchimento do requisito temporal, 

fixando-lhe as seguintes condições do regime aberto, ante a ausência de 

casa do albergado nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 h) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais, aos 

sábados.

Fica a reeducanda intimada que, o descumprimento de quaisquer 

condições determinadas, poderá resultar em sua regressão de regime.

 Oficie-se à Direção da Cadeia Pública desta Comarca, para a retirada do 

equipamento de monitoramento eletrônico.

Caso a reeducanda manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 Elabore-se novo cálculo, com data-base em 05.07.2018, alterando o 

regime para o aberto.

Intimem-se a reeducanda para o cumprimento das condições.

Em tempo, cumpra-se item “5”, da decisão de fl. 335-v.

Incabível a concessão de indulto ou comutação, nos termos do art. 3°, 

inciso III, do Decreto n°9.246/2017.

Barra do Garças, 05.07.2018

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 211290 Nr: 10245-56.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Souza Lira, Robson Nunes da Cruz, 

Paulo Henrique Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Clóvis Barros Marques - OAB:MT 3579, Defensoria 

Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, Henrique Fagundes 

Marques - OAB:MT 17.113

 A denúncia foi recebida em 2.12.2015 (fl.341). O denunciado Robson 

Nunes da Cruz foi citado pessoalmente (fl.411v), onde apresentou defesa 

preliminar nas fl.415.

O Ministério Público nas fls.452/456, com parecer pela revogação da 

prisão do denunciado Paulo Henrique Souza e Silva, com decisão posterior 

acolhendo o pedido (fl.458).

 Na decisão de fl.461, foi recebido o aditamento da denúncia, bem como 

determinou a citação do denunciado Paulo Henrique Souza e Silva.

 O denunciado Robson Nunes da Cruz foi intimado do aditamento da 

denúncia (fls.467/468). Pela certidão de fl.473, o denunciado Jhony Souza 

Lira houve a sua intimação. O denunciado Paulo Henrique Souza e Silva foi 

devidamente citado (fl.478).

O denunciado Jhony Souza Lira apresentou defesa nas fl.483, bem como 

nas fls.485 foi apresentada resposta escrita pelo acusado Paulo Henrique 

Souza e Silva.

Afasto por ora os pedidos, visto que o tema defensivo apresentado 

demanda instrução verticalizada, incapaz, portanto, de implicação em 

qualquer hipótese do artigo 397, do CPP:

 HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

1. Dispositivo

a) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14.11.2018 às 

13h.

 b) Intime-se.

 c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190946 Nr: 10991-55.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Leite dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Trata-se de ação penal deflagrada em desfavor de Lindomar Leite dos 

Santos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 306, do CTB.

2.Em sede de audiência o imputado foi agraciado com a benesse da 

suspensão condicional do processo (fl. 55).

3.À fl. 64, o Ministério Público postulou a declaração de extinção da 

punibilidade ante o cumprimento das condições.

4.Em atenção ao princípio acusatório acompanho o aludido parecer 

ministerial e declaro extinta a punibilidade do acusado, termos do art. 89, § 

5º, da Lei nº. 9099/95.

5.Intimem-se.

6.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175314 Nr: 8977-35.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Amazor Correa Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 1. Homologo a desistência ministerial quanto a oitiva da testemunha de 

fl.114v.

2. Designo audiência para o interrogatório do réu, o dia 14.11.2018 às 17h.

3. Intimem-se.

4. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 280934 Nr: 7725-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Rodrigues de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:MT17816

 Vistos.

Cumpra-se, servindo a cópia como mandado.

Designo o dia 26/09/2018, às 13:45 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com o interrogatório do réu.

 Oficie-se nos termos do artigo 221, § 3°, do Código de Processo Penal.

Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 280786 Nr: 7639-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Rodrigues Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA 

RODRIGUES - OAB:GO48093

 Vistos, em correição.

Designo o dia 26/09/2018, às 13:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 280780 Nr: 7633-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gloria de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WUEINER VILELA - 

OAB:GO18969

 Vistos, em correição.

Designo o dia 19/09/2018, às 18:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 213915 Nr: 11826-09.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Gabriel Moraes Bosaipo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa (CPP, art. 593).

2. Intime-se a defesa para apresentar as razões, no prazo legal.

 3. Intime-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222688 Nr: 4477-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 Vistos, em correição.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

Gercimar Gomes Martins, no que se refere ao delito tipificado no artigo 15, 

caput, da Lei nº 10.826/03.

 O réu Gercimar Gomes Martins apresentou resposta escrita á acusação, 

alegando ausência de justa causa à persecução criminal.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Em oportunidade de apresentação de defesa do acusado alegou-se que 

não se encontravam presentes os subsídios suficientes que comprovem 

ter o acusado praticado o delito. Requerendo desta forma a absolvição 

nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

 Todavia, não fora arguido pela defesa do réu nenhum dos requisitos 

presentes no artigo 397 do CPP.

 Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar:

 I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;
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 III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

 IV - extinta a punibilidade do agente.

 Outrossim, este juízo em oportunidade do recebimento da denúncia 

verificou a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva sendo 

inexistente no presente caso a audiência de justa causa nos termos do 

art. 395, III, do CPP.

 Entendo desta forma que as provas carreadas aos autos sustentam a 

denúncia, bem como impedem a absolvição, ao menos nessa fase 

processual, pois não constato nenhuma das hipóteses do artigo 397 do 

Código de Processo Penal.

 A apreciação da amplitude do arcabouço probatório, especialmente das 

provas até então coletada, não pode servir, ab initio, para que haja um 

reconhecimento prematuro da inexistência de indícios de autoria e 

materialidade e, por consequência, privar o Ministério Público de atos 

probatórios posteriores.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência em lecionar que somente 

poderá ser obstada a ação penal quando ausentes indícios de autoria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. –(...) conforme 

orienta a jurisprudência e a doutrina, somente pode ser obstada a 

persecução penal quando há flagrante constrangimento ilegal, 

evidenciado-se, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto 

fático-probatório, a atipicidade da conduta, a inexistência de elementos 

indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, 

a presença de alguma excludente de punibilidade, o que, contudo, não se 

vislumbra no caso em apreço. - Dos elementos trazidos nos autos, não se 

constata a existência das hipóteses que autorizam ao trancamento 

prematuro da persecução, sendo que entender de maneira diversa 

demandaria uma profunda análise de provas, o que é inviável na via 

estreita do writ. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC 

243770 / MT, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2013)

“HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADA COMO INCURSA NAS 

PENAS DO ART. 171, CAPUT, C/C O ART. 71, AMBOS DO CP - 

PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE 

JUSTA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES 

DA AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE - 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 

O trancamento da ação penal por falta de justa causa constitui medida de 

caráter excepcional, só mostrando-se cabível na via estreita do writ 

quando se comprove primus ictus oculi, de modo inequívoco, a atipicidade 

da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a 

ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, 

circunstâncias não demonstradas na hipótese em exame”. (HC, 

33681/2006, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Data do Julgamento 05/06/2006, Data da publicação no DJE 

19/06/2006).

Os elementos probatórios é razoável sobre a existência do crime e da 

autoria que se mostram visíveis e induvidosas, em face da prova 

pré-constituída.

Isto posto, indefiro o pedido de absolvição sumária requerida pela defesa.

 Em prosseguimento, superada a preliminar arguida pela defesa e não 

verificadas as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

designo o dia 18/09/2018 às 14:00 horas (horário/MT), para a audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor (a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido (a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como os 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

Havendo testemunhas residentes em comarcas diversas, depreque-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 211493 Nr: 10361-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wan Baster dos Santos Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vinicius de oliveira ribeiro - 

OAB:13777-A

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 11/09/2018 às 13:00 horas, para a audiência de instrução 

e julgamento (horário oficial de Cuiabá/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. 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”.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 32911 Nr: 400-20.2003.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusmar Alves da Silva, COSME CARLOS 

CAMARA, Amarildo Lourencette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim José Abinader 

Guedes da Silva-DP - OAB:1366, OTACÍLIO JOSÉ FARIA - 

OAB:16254/5664-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Cosme Carlos Câmara, pela prática do crime tipificado no 

artigo 157, §2º, incisos I, II e V, c/c art. 29 ambos do Código Penal.

Às fls. 261/262, foi realizado o exame cadavérico, os quais informam que 

o acusado Cosme Carlos Câmara se trata da pessoa de José Câmara 

Filho, vítima de homicídio em Aracati/CE, em 27/09/2002.

Com análise aos autos, o Ministério Público pugnou pela declaração de 

extinção da punibilidade do acusado Cosme Carlos Câmara (cujo nome 

verdadeiro era José Câmara Filho).

É o breve relatório. Decido.

Conforme comprovado no exame cadavérico, o réu veio a óbito em 

27/09/2002, o que constitui causa de extinção de punibilidade, nos termos 

do artigo 107, I do Código Penal.

Assim, necessário se faz o reconhecimento, como de fato reconheço, da 

morte do indiciado Cosme Carlos Câmara e a consequente EXTINÇÃO DE 

SUA PUNIBILIDADE quanto ao suposto crime praticado, previsto no artigo 

157, §2º, incisos I, II e V, c/c art. 29 ambos do Código Penal.

P.R.I.C.

Proceda-se esta serventia com a baixa do mandado de prisão em aberto 

em desfavor do acusado.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 24157 Nr: 1248-07.2003.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warles Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALKER LAFAYETTE 

COUTINHO - OAB:12568/GO

 Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia, com o fim de absolver o réu Warles Pereira da Silva dos 

delitos previstos nos artigos 155, caput, e 168, caput, ambos do Código 

Penal, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo 

Penal. P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias.Restitua-se a quem de direito, 

mediante termo nos autos. P. R. I. C.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se os autos com as baixas necessárias.Barra do Garças/MT, 21 

de junho de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218351 Nr: 1845-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada Luciana 

Severino Nunes Parreira, OAB/MT nº 18.718, para que proceda a 

devolução do feito no prazo, de 48 horas(quarenta e oito horas), vez que 

o mesmo encontra-se em carga desde 26/04/2018, nos termos do art. 601, 

da Consolidação das Normar da Corregedoria Geral de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 281094 Nr: 7813-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado do Tocantins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Renato Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS APRIGIO CHAVES - 

OAB:GO24623

 Vistos, em correição.

Designo o dia 26/09/2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 198493 Nr: 2795-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Martins Rosa, Walmyr Felype Jesus 

Rosa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Rafael de Jesus - OAB:

 Vistos, em correição.

Defiro pedido proferido pela defesa.

Designo audiência para oferecimento de proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 11/09/2018 às 12:30 horas, (horário 

oficial de Cuiabá/MT) devendo o denunciado comparecer na presente 

audiência acompanhado de advogado, pois, caso não apareça 

acompanhado de defensor, ser-lhe à constituído o ilustre Defensor Público 

que oficia nessa comarca.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 161619 Nr: 2519-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

FABIANA SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA - OAB:MT 17.197, Vinicius 

de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, Willian Gonçalves Lino de 

Oliveira - OAB:20511

 Vistos, em correição.

Homologo a desistência da oitiva da vítima Maria Evangelista dos Santos.

 Designo o dia 21/08/2018, ás 15:30_horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder o interrogatório do denunciado.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 167776 Nr: 10633-61.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, e, por consequência, ABSOLVO o réu LUIZ ROSA 

PATROCÍNIO da imputação do delito tipificado no artigo 129, §9, do Código 

Penal, c/c art. 7º, inc. I, da Lei nº 11.340/2006, nos termos do art. 386, inc. 

VI, do Código de Processo Penal.P. R. I.Transitada em julgado, 

certif ique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 211523 Nr: 10388-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCRQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolline Rezende Malvina - 

OAB:19922/O

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se despacho proferido em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 83982 Nr: 7165-31.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesiley Ferreira dos Santos, Josemar 

Guimarães Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Mário 

César Crema - OAB:MT 3873

 Vistos.

Ante a inércia do patrono do denunciado Clesiley Ferreira dos Santos, 

intime-se pessoalmente o denunciado, para que constituam novo 

causídico, ou informe a impossibilidade financeira para constituir advogado 
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particular no prazo de 10 (dez) dias.

Constituindo o denunciado novo advogado, intime-se para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

Decorrido o prazo, não possuindo procurador constituído ou não 

apresentado alegações finais, desde já, nomeio o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para que manifeste no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 217612 Nr: 1403-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregorio Warinatse Abhoodi, Clodoaldo 

Umnatitsé Tsere' Rurã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Vieira 

Rodrigues-Procurador Federal - OAB:

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

Intime-se a defesa para apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 202361 Nr: 5150-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Vieira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa (CPP, art. 593).

 2. Intime-se a defesa para apresentar as razões, no prazo legal.

 3. Intime-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011776-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIMUN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO SALVINO SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 11 c/c evento (s) nº 14, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 17 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - MT0014130A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/08/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA ROSANA LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 
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(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: JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - 

MT0016656Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 21/08/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010730-56.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOARES CAMELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELIO BRAS LOPES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 115 c/c evento (s) nº 119, percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 16 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010858-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA PEREIRA DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 22 c/c evento (s) nº 26, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 
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extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 17 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011152-60.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA MOREIRA OAB - MT0016365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 53 c/c evento (s) nº 57, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 16 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR APARECIDA SOLIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO DOS SANTOS CRUZ OAB - MT16161/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ENIO DOS SANTOS CRUZ - MT16161/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 22/08/2018 

Hora: 12:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011366-80.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LEONEL DE MELO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 35 c/c evento (s) nº 39, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 
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específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 16 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCI MALAQUIAS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 17/08/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011496-75.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE FREITAS MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DE FREITAS MORAES OAB - GO0021287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERREIRA NEVES FILHO (EXECUTADO)

HAMILTON GERALDO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 51 c/c evento (s) nº 54, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 46 de 656



Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 16 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011574-98.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 80 c/c evento (s) nº 83, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 16 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS OAB - MT13115/O 

(ADVOGADO)

CAIO CESAR CLAUDINO CAVALCANTE OAB - MT22955-O (ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (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) Advogados 

do(a) REQUERENTE: WESLEY EDUARDO DA SILVA - MT0013617A, 

SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS - MT13115/O, CAIO CESAR 

CLAUDINO CAVALCANTE - MT22955-O para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 17/08/2018 Hora: 13:00 /MT , sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011607-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENICE JOSE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEYSE CONCEICAO LUIZ (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 55 c/c evento (s) nº 59, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 
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temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 16 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON HORITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RODRIGO CORBUCCI - MT0015002A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 17/08/2018 

Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011732-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDI ABREU DA LUZ (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 11 c/c evento (s) nº 14, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 17 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMIR CANDIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI MARIA DA SILVA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - MT0016065A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/08/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD NUNES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 17/08/2018 Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001162-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO VILELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA OAB - MT12662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LUCIANA NEVES E SILVA - MT12662/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 17/08/2018 

Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CUNHA DE DEUS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SILVEIRA DA ROSA OAB - MT17929/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IVO SILVEIRA DA ROSA - MT17929/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/08/2018 

Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA APARECIDA DE PAULA CORREA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 20/08/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BELTON MOREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia : 20/08/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BELTON MOREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 20/08/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BELTON MOREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia: 20/08/2018 Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PARREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - 

GO0045732Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 20/08/2018 Hora: 15:20 /mt , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JHORDAM MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LEMES CAMILO (REQUERIDO)

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SABRINA MIRANDA BRITO - MT0022125A-B para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/08/2018 

Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA SILVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - MT0015634 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/08/2018 

Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001181-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMILTON DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO CAVALCANTE FAGUNDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - MT0012971A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/08/2018 Hora: 12:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY CAUSTHENS DOMINGOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação redesignada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 25/07/2018 

Hora: 12:35 (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação redesignada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 25/07/2018 

Hora: 12:15 (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LANNA KATIUSSY ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A MARTINELLI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT0017912A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 17/08/2018 Hora: 12:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011764-90.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BENEVIDES DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 11 c/c evento (s) nº 14, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 
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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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 17 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILUZA EVANGELISTA FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ANDRE 

LUIS DE JESUS - MT0018483A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 22/08/2018 Hora: 13:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002071-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 5.889,09, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000580-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL PEREIRA MARIA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

 

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: 22/08/2018 Hora: 14:40 

(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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011918-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENE BATISTA SILVA MANZAN (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 17 c/c evento (s) nº 21, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 17 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 51 de 656



Processo Número: 8012008-53.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILHAM CAROLINNE RODRIGUES OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 33 c/c evento (s) nº 37, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 16 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012268-33.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO C M DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 20 c/c evento (s) nº 24, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 
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custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 17 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012826-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SARMENTO PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 04 c/c evento (s) nº 08, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 17 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012834-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARLA MYKAELLE SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 04 c/c evento (s) nº 08, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 
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configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 17 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012984-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEULICE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENEY ROCHA E SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 13 c/c evento (s) nº 16, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 17 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013004-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA LAURA MARQUES PRIMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

LUCIANO FREITAS FARIA OAB - MT0011979S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PRADO DE ASSIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 08 c/c evento (s) nº 12, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 
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da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, 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, 17 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE JACINTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY BASTOS DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 22 de Maio de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012746-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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 reclamação 

proposta pela parte promovente, alegando que foi vitima de cobrança 

indevida. Pede danos. Em contestação, no evento 25, a requerida, em 

síntese, alega que possui natureza constitutiva especial, que o 

cancelamento não poderia ser feito por débitos e que não existe ilícito. 

Refuta danos e pede improcedência. 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 (a) autor (a) alega 

defeito na prestação do serviço, mas não junta documentos que 

evidenciam sua formula ou até mesmo quantificam o real prejuízo que teve. 

Não traz nenhuma prova também que tenha tentado resolver a questão de 

forma administrativa. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta 

inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a 

ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, 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. 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 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011702-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO OAB - MT0016287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CLEIBI PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado. Ante o exposto, de acordo com as razões da 

embargante, deve ser acolhido os embargos de declaração, mas 

rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como todos 

pedidos incidentes que não podem ser manobrados no presente 

expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitados, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias não 

pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença atacada 

por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição para os 

efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 19 de Maio de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012368-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PINTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado. Ante o exposto, de acordo com as razões da 

embargante, deve ser acolhido os embargos de declaração, mas 

rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como todos 

pedidos incidentes que não podem ser manobrados no presente 

expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitados, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias não 

pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença atacada 

por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição para os 

efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 17 de Maio de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY DE FATIMA SIQUEIRA NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0017197A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Maio de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AZIZ LAMAR JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE BORGES DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

NILSON BORGES DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Junho de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012549-86.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MENDES TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Outrossim, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. 5. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 6. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 8. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 9. 

Expeça-se o necessário. 10. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REJANDER CARLOS SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n.º 8010259-30.2017.811.0004 Pólo Ativo: REJANDER CARLOS 

SILVA BRITO Pólo Passivo: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA Vistos, 

etc. 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Entendo que não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde afirma a Reclamante que adquiriu vários produtos 

no site da reclamada sondo que somente um pedido foi entregue, e após 

contato com a ré alegou que não possuía os produtos em estoque. Aduz 

que a reclamada cancelou os pedidos em 09/12/2016, efetuando o estorno 

junto a operadora do cartão em 20.01.2017, assim pela má prestação dos 

serviços pleiteia a condenação por danos morais. Na contestação, a 

reclamada alega que os produtos foram vendidos por terceiros, pugnando 

pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito 

aduz que o anunciante buscou meios de resolver a situação do autor, que 

se restou inflexível e solicitou o cancelamento em 09.12, e que foi 

solicitado o estorno junto a administradora do cartão, e posto isso requer a 

improcedência da inicial. Na impugnação, alega a autora que a reclamada 

que cancelou o pedido e não o autor. Pois bem, diante da situação fática 

aqui apresentada, verifico que a reclamada não entregou o produto, porém 

ocorreu a devida restituição do valor pago, dentro de um lapso temporal 

moderado. Dessa forma, entendo que a parte autora não comprova o 

efetivo abalo moral, visto que a reclamada apesar de não ter entregue os 

produtos, efetuou a devida devolução dos valores. Assim, a 

improcedência se impõe. 4. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PELA 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012835-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELMA MARIA ALVES DE AZEVEDO (EXECUTADO)

 

Autos nº 8012835-30.2016.811.0004 Pólo Ativo: SOUZA & NOLETO LTDA 

- ME Pólo Passivo: NELMA MARIA ALVES DE AZEVEDO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 57 de 656



9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010456-58.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SJT EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALGISA BORGES SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s), percebe-se que a parte deixou de realizar medidas positivas para 

sequencia da marcha, sobretudo atender o despacho na integralidade. 

Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Junho de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 24/08/2018 Hora: 12:00 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010906-30.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ALVES BORBA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, tenho por chamar o feito a ordem e revogar os 

andamentos 138383127 e 138925557. Neste intento o feito precisa ser 

chamado a ordem e proceda-se a marcação da audiência de conciliação. 

4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, seja chamado o feito a ordem para revogar 

os andamentos 138383127 e 138925557, e determinar a secretaria que 

proceda a imediata marcação de sessão de conciliação, citando o 

requerido na cadeia pública de Barra do Garças como indicado. Intimo a 

parte autora para que apresente planilha atualizada do débito. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Junho de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DUCLACY BENTO DA CRUZ (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)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 22/08/2018 Hora: 15:20 (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.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001694-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. S. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. D. S. (REQUERIDO)

 

Número do Processo: 1001694-59.2018.8.11.0006 REQUERENTE: VILMA 

MIGUELINA SOUZA ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: NILDEMAR CESAR 

DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio litigioso c/c alimentos 

proposta por Vilma Miguelina Souza Araujo da Silva em desfavor de 

Nildemar Cesar da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Narra a requerente, em síntese, que contraiu matrimônio com o 

requerido na data de 04/09/1991 e que estão separados de fato desde 

2009, não havendo possibilidade de reconciliação entre as partes. Narra, 

ainda, que desta união advieram 02 (dois) filhos maiores e capazes e que 

não há bens a serem partilhados. Diante do exposto, requer sejam 

arbitrados alimentos na quantia de 30% dos rendimentos líquidos do 

requerido e oficiado o Exército Brasileiro para restabelecimento do plano 

de saúde em favor da requerente. É O RELATÓRIO. DECIDO. Os alimentos 

entre os divorciandos têm caráter de mútua assistência (artigo 1.566, 

inciso III, do Código Civil), fundando-se no dever da solidariedade entre os 

ex-cônjuges, de modo que, para que sejam devidos, deve-se demonstrar 

que aquele que os pretende não tem bens suficientes nem pode prover, 

pelo trabalho, a própria mantença, bem como que aquele de quem se 

reclamam pode fornecê-los, sem prejuízo da própria subsistência. Assim 

estabelecem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil: “Art. 1.694. Podem 

os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os 

alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação. (...) Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os 

pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à 

própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 

desfalque do necessário ao seu sustento.” No caso em tela, a teor da 

documentação coligida aos autos, entendo que, ao menos por ora, não 

restou demonstrada a necessidade da Requerida, ou seja, sua 

incapacidade para promover o próprio sustento ou a existência de 

necessidade emergencial capaz de justificar a fixação de alimentos 

provisionais, uma vez que como exposto está separada de fato há 

aproximadamente 09 (nove) anos, razão pela qual INDEFIRO o pedido. 

Cite-se e intime-se o Requerido, no endereço localizado por este juízo, 

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 SOLUÇÃO 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. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou 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). Decorrido o prazo de resposta e devidamente certificado, à 

conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 13 de abril de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 180471 Nr: 2562-59.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido cumpriu o prazo estabelicido no mandado de 

prisão nº 83/2017, sendo liberado em 06.5.2018 conforme informado pela 

cadeia publica local (anexa).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 180471 Nr: 2562-59.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a petição de fls. 116/119.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154904 Nr: 2386-51.2013.811.0006

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

154904 §!0R%¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2386-51.2013.811.0006

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO

INTIMANDO(S): A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o Ministério 

Público noticiou, às fls. 103, que o curador do Sr. Luiz Antonio 

supostamente estava se apropriando e utilizando em proveito próprio o 

benefício percebido por este. Com isso, requereu a intimação do Sr. Elias 

para prestar contas nos autos, bem como fosse verificada a situação pela 

Assistência Social. O pleito ministerial foi atendido, sendo determinada a 

intimação do Sr. Elias para prestação de contas, bem como determinada a 

realização de estudo psicossocial pela equipe técnica, a fim de verificar a 

denúncia feita nos autos (fl. 109). Às fls. 110, o Sr. Elias manifestou pela 

destituição do encargo, requerendo a nomeação do Sr. Reinaldo de 

Carvalho para tanto. Juntou os documentos de fls. 111/132. Relatório 

psicossocial às fls. 133/134v. O Ministério Público se manifestou pela 

destituição do Sr. Elias do encargo da curatela, com sua intimação para 

prestação de contas (fls. 135/135v). É o relatório. Decido. Em detida 

análise dos fatos trazidos aos autos, bem como do parecer psicossocial 

acostado às fls. 133/134v, é possível verificar que o interditando não está 

mais sob a responsabilidade do curador nomeado nos autos, o Sr. Elias, 

sendo que o Sr. Reinaldo Sebastião Dias de Carvalho tomou para si as 

responsabilidades desde dezembro de 2016. Outrossim, o Sr. Elias 

manifestou não mais querer exercer o encargo ao qual foi incumbido 

voluntariamente, bem como concordou expressamente com a nomeação 

do Sr. Reinaldo de Carvalho para tal função (fl. 110). Portanto, tendo em 

vista que resta devidamente comprovado nos autos que o Sr. Reinaldo 

vem exercendo a função de cuidar e zelar pelos interesses do interditado, 

bem como ante a predisposição por parte do mesmo em representá-lo, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto e em 

consonância com o parecer ministerial, defiro a substituição de curatela de 

Luiz Antonio de Carvalho, destituindo o Sr. Elias Pereira da Silva e 

nomeando como curador o Sr. Reinaldo Sebastião Dias de Carvalho, 

mediante compromisso legal. Ademais, considerando o fato de que o Sr. 

Elias exerceu a curadoria até o mês de novembro de 2016, intime-se para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, preste contas acerca do benefício 

percebido em nome do interditado, bem como a sua destinação. Após, 

dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. Oficie-se ao Cartório de 

Registro Civil para as averbações necessárias. Expeça-se Termo de 

Curatela Definitiva. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 14 de junho de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 75584 Nr: 2251-15.2008.811.0006

 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: DFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, FERNANDO SCAFF ANTONINI - OAB:10708/MT, 

MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:10.041, MIRIAN CORREIA DA 

COSTA - OAB:6361 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos levando à expedição de documentos para que seja expedido 

MANDADO com a finalidade de intimar as partes para que compareçam no 

Centro Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania – CEJUSC para 

Conciliação no dia 01.08.2018 ás 16horas, como solicitado as fls. 462.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227185 Nr: 12313-02.2017.811.0006

 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: JOSÉ DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de folhas retro, verifiquei que ocorreu erro no 

sistema Apolo, haja vista que, embora conste o nome de pessoa diversa 

ao presente feito, o código do processo está correto, bem como a certidão 

lançada pela Sra. Gestora padeceu do mesmo erro.

Desse modo, determino seja cumprida a determinação de fls. 57 

integralmente.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183187 Nr: 4156-11.2015.811.0006

 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: C, K, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a petição de fls. 63/65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 236485 Nr: 5580-83.2018.811.0006

 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: JAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MASSAD DE BRITO - 

OAB:25.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Alvará Judicial proposto por Jéssica Amanda Vieira, visando a 
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autorização para realização do evento denominado “CIRCUS CALOURADA 

PROFANA” que ocorrerá no dia 07 de Julho de 2018, com início às 

23h00min horas e término às 05h00min do dia seguinte, no Espaço Indaiá, 

Cáceres/MT.

Tendo em vista a informação contida nos autos, de que não será permitida 

a entrada de menores de 18 (dezoito) anos, consoante cota ministerial, 

não há a necessidade de alvará judicial para a realização do evento.

Entretanto, deverá ser encaminhado ofício ao Conselho Tutelar, bem como 

aos Agentes da Infância e Juventude, para a fiscalização da ausência de 

crianças e adolescentes no estabelecimento.

Ante o exposto, arquivem-se o presente feito, com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002123-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para comparecerem à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 5 de julho de 2018. 

ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002358-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 5 de julho de 2018. ANELISE 

DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002301-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 5 de julho de 2018. ANELISE 

DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000707-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 5 de julho de 2018. ANELISE 

DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001885-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PINTO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 5 de julho de 2018. ANELISE 

DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001958-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY MARIANA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 5 de julho de 2018. ANELISE 

DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002303-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL VARANDA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 5 de julho de 2018. ANELISE 

DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000435-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZETE DE MELLO QUEROZ (EXECUTADO)

CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR (EXECUTADO)

N. DE M. QUEROZ - ME (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º, CPC, impulsiono os 

autos, a fim de Intimar a parte requerente, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se 

acerca da pesquisa junto ao Sistema RENAJUD de Id: 12392402,12392383 

e 12392364 requerendo o que entender de direito , bem como precisar a 

localização do bem para fins de efetivação da penhora e remoção. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes. Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002314-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO PINTO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para comparecerem à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 20/07/2018, a partir das 8 horas, que 

se realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 5 de julho de 2018. 

ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003035-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Primeiramente, no que tange ao pedido 

de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. Fica a 

parte devidamente advertida de que a inserção de informações falsas ou 

a declaração de situação inverídica em documento público poderá ensejar 

responsabilização criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código 

Penal[2]). 2 - De outro norte, segundo dispõe o art. 319, inciso V, do 

Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a indicação 

correta do valor da causa. Ainda que expressamente a norma instrumental 

não tenha estabelecido expressamente o valor da causa nas ações 

possessórias, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça que a mesma deve ao benefício patrimonial pretendido pelo 

autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. Neste 

sentido, segue a ementa do C.STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CAUSA. 

PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. - À falta de 

disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações 

possessórias, entende a jurisprudência assente no STJ que tal valor deve 

corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, 

a reintegração ou a manutenção na posse. - Ainda que não se vislumbre 

proveito econômico imediato na ação de imissão na posse, não se pode 

desconsiderar a natureza patrimonial da demanda. - Assim sendo, à 

causa deve ser dado o valor despendido pelo autor para aquisição da 

posse, que, na situação fática específica dos autos, corresponde ao valor 

da adjudicação do imóvel sobre o qual o autor pretende exercê-la. (STJ - 

REsp: 490089 RS 2002/0172558-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 13/05/2003, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 09.06.2003 p. 272) (Destaque) Compulsando a petição 

inicial, verifica-se que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 

13.638,74 (treze mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e quatro 

centavos), utilizando-se este montante como parâmetro para o 

recolhimento das custas e despesas processuais, as quais também não 

foram recolhidas. Entretanto, o valor indicado não coaduna com o proveito 

econômico pretendido nesta demanda, que deve corresponder ao valor da 

avaliação ou mesmo o valor venal que serve de base para recolhimento de 

impostos do imóvel que teria sido esbulhado, o qual se vindica a 

reintegração na posse, que pelo instrumento particular de compra e venda 

acostado no processo representa o montante de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais). Em razão disso, deverá a parte autora atribuir o correto valor da 

causa, conforme dispõe o art. 319, inciso V do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para que proceda a emenda da 

inicial nos moldes acima consignados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. 3 – Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, remetam-se os autos CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIME-SE. Cáceres/MT, 05 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 
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se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003050-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000483-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. M. BONIN - ME (EXECUTADO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203 § 4.º, CPC, impulsiono os autos, a 

fim de Intimar a parte requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se acerca da 

consulta RENAJUD, de id: 14026252, bem como para precisar a 

localização do bem para fins de efetivação da penhora e remoção. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes. Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001385-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DONIZETI CLEMENTIM (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001385-09.2016.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: RONALDO 

DONIZETI CLEMENTIM 1 – Considerando que a parte exequente não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço da 

parte executada, INDEFERE-SE o pedido de id. 12962105. Sobreleva 

registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no 

sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando houver 

demonstração pela parte interessada de que foram realizadas todas as 

buscas possíveis quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, 

a parte demonstrar suas diligências em busca das informações – que são 

de seu único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em 

cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, 

entre outras formas. Além do mais, expedida carta precatória para citação 

do réu, a parte autora fora intimada para promover o recolhimento do valor 

correspondente às diligências do Oficial de Justiça (id. 7993252), contudo, 

nada se vê nesse sentido. 2 – INTIME-SE o autor para promover o 

pagamento da diligência solicitada no id. 7992246, a fim de que tenha 

cumprimento a carta precatória expedida nos autos ou diligenciar na 

busca de endereço, visando a citação do réu, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção. 3 – Com a comprovação de recolhimento da 

diligência ou a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário 

para cumprimento. 4 – Do contrário, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 05 de julho 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002395-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002395-20.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: SIVALDO PEREIRA 

DO AMARAL 1 – Primeiramente, na petição de id.13663687, a parte 

demandada manifestou interesse no pagamento parcial ou total da dívida, 

contudo, impugnou o valor apresentado a título de parcelas vincendas, 

uma vez que o Banco autor não teria realizado a amortização dos juros. 

Depois, na manifestação de id. 13682213, a parte ré informa que 

promoveu o depósito das parcelas vencidas indicadas pelo Banco autor e 

pugna pela restituição do veículo apreendido. No mais, reitera o pedido de 

abatimento dos juros das parcelas vincendas. Pois bem. No ponto, em que 

pese o pleito de restituição do veículo, formulado pela parte demandada, 

se o réu pretendia a purgação da mora, deveria ter realizado o pagamento 

da integralidade da dívida, conforme já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça, no REsp 1.418.593/MS, sendo insuficiente o pagamento 

tão-somente das parcelas vencidas: “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.” (STJ, REsp 

1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014) 

(negrito e grifo nossos) Daí exala que, para efeito de purgação da mora, o 

devedor deveria, no prazo de 5 dias, contado do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, efetuar o depósito da integralidade da dívida. No 
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vertente caso, no entanto, muito embora informado o pagamento somente 

das parcelas vencidas, o aludido pagamento sequer restou efetivamente 

demonstrado nos autos. Logo, essa inércia, por si só, afasta a purgação 

da mora, de modo que este Juízo, por ora, INDEFERE o pleito de restituição 

do veículo. 2 – INTIME-SE o Banco autor para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca das petições apresentadas pela parte demandada (id. 

13663687 e id. 13682213), bem como para apresentar o cálculo das 

parcelas vincendas, com a amortização dos juros incidentes sobre esse 

período, pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção. 3 – 

Após, INTIME-SE a parte demandada para manifestar no prazo de 15 dias. 

4 – Por fim, CONCLUSOS. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de julho de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196511 Nr: 1381-86.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOIAMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para o 

adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositados em 

juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175442 Nr: 10266-60.2014.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAQUETÁ CALÇADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALMEIDA DIAS & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERIVELTO PAIVA - 

OAB:40.212-OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, intimam-se a parte autora, por meio de 

seu advogado legalmente constituído, para, no prazo de 10 (dez) dias 

efetuar o recolhimento da guia, referente a Certidão de Crédito solicitada, 

devendo juntar o comprovante nos autos, a fim de expedição da certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171402 Nr: 7341-91.2014.811.0006

 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: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça para 

cumprimento de mandado de citação. Para tanto deverá a parte acessar o 

site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6680 Nr: 469-22.1998.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE FAVARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PASQUAL BARLETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT, GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIO M.S.FIGUEIREDO - 

OAB:PR - 28.192-B, FRANCISCO JURACI BONATTO - OAB:16.831

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se o equívoco na numeração das 

folhas dos autos. Dessa forma. PROCEDA-SE a Secretaria a devida 

correção.

2 – Considerando que o executado firmou compromisso como fiel 

depositário à fl. 123 do veículo mencionado pelo exequente e ainda as 

informações fornecidas posteriormente pelo DETRAN às fls. 153/154 onde 

noticia a transferência do veículo a terceiro, INTIME-SE a parte executada 

para depositar em juízo o valor do bem dado em garantia nos presentes 

autos, no prazo de 10(dez) dias a contar da intimação, sob pena de multa 

em caso de descumprimento. Para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória para 

o juízo cível da comarca de Manaus/AM para intimar o executado no 

endereço constante da petição de fl. 112.

3 – INDEFERE-SE por ora o pedido de expedição de carta precatória para a 

comarca do Epitaciolandia.

4 – Como os últimos cálculos apresentados pelo exequente datam de 

outubro de 2014, INTIME-SE o exequente para apresentar a planilha com o 

cálculo atualizado da dívida

 5 – Em seguida, remetam-se os autos CONCLUSOS para análise dos 

demais pedidos.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 04 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4835 Nr: 4-96.1987.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSÉ DO VALE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FELINTHO CAVALCANTI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DIAS - 

OAB:12395/MT

 DECISÃO

1 - Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

ESPÓLIO DE JOSÉ DO VALLE GARCIA em face de ESPÓLIO DE FELINTHO 

CAVALCANTI DIAS, todos qualificados no encarte processual. Antes da 

análise das últimas petições protocoladas por ambas as partes e ainda 

não apreciadas por este juízo, se faz necessário o procedimento das 

diligências ora determinadas.

2 - CERTIFIQUE a Senhora Gestora sobre o decurso do prazo para 

interposição de embargos à execução pela parte executada, 

considerando a suspensão dos autos deferida à fl. 442.

3 - Oportunamente, considerando a decisão de fls. 455/456 pelo juízo da 

3ª Vara Cível, RATIFICA-SE a decisão de fl. 442, devendo a Secretaria 

cumprir o último item de tal decisão, expedindo-se o necessário.

4 - Após, retornem os autos conclusos para posteriores deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190527 Nr: 8610-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ALEXANDRE FACHIANO, E.S.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVATORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

COSMÉTICOS LTDA, DARLENE DE SOUZA PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERRAIRO 

HONORIO - OAB:115461, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERRAIRO 

HONORIO - OAB:115461, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16162/MT

 Diante do exposto, este Juízo ACOLHE a exceção de incompetência 

apresentada e DETERMINA que a referida demanda seja remetida à 

Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento no art. 53, inciso IV, alínea “a” do 

Código de Processo Civil para aquele juízo processar e julgar a ação de 

reparação de dano acima mencionada.TRASLADE-SE cópia desta decisão 

para o processo principal.Sem a incidência de custas e honorários 
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advocatícios, tendo em vista que a presente demanda se trata de mero 

incidente processual. Tendo havida a preclusão desta decisão, bem como 

realizado o traslado desta decisão para o processo principal como 

consignado, DETERMINA-SE o arquivamento do feito com as baixas e 

anotações necessárias. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185158 Nr: 5325-33.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. S. P., DARLENE DE SOUZA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVATORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

COSMÉTICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERRAIRO 

HONORIO - OAB:115461

 DESPACHO

Considerando a decisão nos autos apensos (Código 190527) que acolheu 

a exceção de incompetência apresentada, PROCEDA-SE o 

encaminhamento dos presentes autos ao juízo da comarca competente 

para seu processamento e julgamento.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163007 Nr: 297-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO ANSELMO DE ARRUDA, ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT, RICARDO MALACHIAS CICONELO - 

OAB:130.857-MT

 DECISÃO

1 – Considerando o depósito realizado pelo réu (fl. 104), EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento do referido valor conforme solicitado pela parte 

exequente.

 2 – Em seguida, INTIME-SE o devedor, por meio de seu advogado (DJE), 

para cumprimento integral da sentença, no que toca ao valor 

remanescente indicado na petição e documentos de fls. 108/111, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), bem como honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por 

cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, CONCLUSOS 

para análise do pedido de penhora de fls. 108/109.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora e, após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 7225 Nr: 8-50.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOSÉ CARLOS SANCHES GUIZELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARETE SEMEGHINI - 

OAB:101684, RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - OAB:73891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, Cláudio Palmas Dias - OAB:, JOSÉ ANTÔNIO 

DUARTE ALVARES - OAB:3432

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução proposta por FMC DO BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA. em face de CIEMPRA – COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA. e JOSÉ CARLOS SANCHEZ GUIZELIN, todos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte exequente foi intimada para 

apresentar nos autos a matrícula atualizada do imóvel penhorado nos 

autos (fl. 319), contudo, quedou-se inerte (fl. 322).

Após, o despacho de fl. 323 determinou a intimação da parte exequente 

para manifestar quanto ao prosseguimento do feito, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção.

Intimada, a parte exequente também não manifestou (fl. 325).

Encaminhada intimação pessoal para a parte exequente, o aviso de 

recebimento retornou com a informação “mudou-se” (fl. 327).

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A embargante permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte exequente manter o endereço atualizado nos autos.

Diante disso, considerando que a autora não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190894 Nr: 8851-08.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 103/104, PROCEDA-SE a retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Pedro Paulo de Oliveira Barbosa e como parte executada BV Financeira 

S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136202 Nr: 5376-83.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE SOUZA RODRIGUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA LUIZA DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 DECISÃO

1 – Considerando o falecimento da parte autora, bem como a habilitação 

das herdeiras (fls. 288/289), com a juntada da certidão de óbito, 

documentos pessoais e procuração das sucessoras, este Juízo DEFERE a 

sucessão processual, a fim de que passe a constar no polo ativo o 

Espólio de Elias Souza Rodrigues, representado pelas herdeiras Cinthia 

Helena Santos Muniz e Olivia de Souza Rodrigues.

2 – Passo seguinte, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, apresentar a planilha atualizada do débito, requerendo o que 

entender de direito para o andamento do feito, sob pena de arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86953 Nr: 2453-55.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIO DE ALMEIDA EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO BRANCO TUR, ROSANE DE OLIVEIRA 

SOARES MEIRA M.E., NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO DE O. 

NASCIMENTO - OAB:5475 OAB/MT, maria emilia gonçalves de rueda 

- OAB:23.748/PE

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por SILVANIO DE 

ALMEIDA EGUES em desfavor de RIO BRANCO TUR, ROSANE DE 

OLIVEIRA SOARES MEIRA ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, a executada Nobre Seguradora do Brasil S/A efetuou 

o pagamento da sua parte da condenação (fls. 371/373), sendo que o 

alvará fora expedido à fl. 600.

Depois, acerca do saldo remanescente, fora promovido bloqueio de 

valores pelo sistema Bacenjud (fls. 623/624), sendo que a parte 

exequente manifestou pelo levantamento dos valores e extinção do 

cumprimento de sentença (fls. 627/627-verso).

Pois bem.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia bloqueada 

em favor da parte exequente, como requerido às fls. 627/627-verso, tendo 

em vista os poderes outorgados à fl. 26.

Após, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação, na forma do art. 

450, § 3º, da CNGC.

Cumpridas as diligências acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001987-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

CIRO AVELINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001987-63.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

ELIZETE PEREIRA DA SILVA, CIRO AVELINO DA SILVA 1 – Compulsando o 

processo, verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém, 

não procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias 

conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o 

valor da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Havendo constrição patrimonial, INTIME-SE a parte 

executada por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 3 – 

Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para 

que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. 4 – Por fim, CONCLUSO para 

demais deliberações. 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004589-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004589-27.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A 1 – De início, diante do que se vê na certidão 

de id. 12515529, a parte demandada fora devidamente citada, deixando 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentar resposta. Logo, 

DECRETA-SE a revelia da parte demandada, na forma do art. 344 do CPC. 

Contudo, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos. 2 – Passo seguinte, pretende a parte autora, como 

se vê no id. 12645756, com a decretação da revelia da parte demandada, 

o julgamento antecipado do feito. Pois bem. De início, é preciso dizer que, 

ao menos no momento, não se depara com elementos de convicção 

acerca das alegações da parte autora. Isso porque, não há prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos. Depois, mesmo com a 

revelia da parte demandada, não há como julgar a vertente liquidação, ao 

menos neste momento, mormente pela ausência de prova documental 

suficiente, como acima já delineado. Afinal, nos únicos documentos que 

revelam o início de relação contratual entre as partes (boleto de id. 

9184011 e id. 9184017) não é possível identificar comprovação de 

pagamento. Logo, este Juízo INDEFERE, por ora, o pleito em questão. 3 – 

Diante da recalcitrância da parte demandada, aliada à necessidade da 

busca de elementos que corroborem as alegações expostas pela parte 

autora, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, 

no prazo de 15 dias, informar se houve a liberação de acesso ao sistema 

da empresa para os usuários. Caso negativo, para que disponibilize o(s) 

extrato(s) das contas existentes no CPF/nome da parte autora. 4 – Com a 

resposta, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 15 dias, 

pugnando o que entender de direito. 5 – Após, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 

05 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001880-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001880-19.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA, SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR 1 – 

Considerando que a parte exequente não comprovou ter esgotado os 

meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte executada, 

INDEFERE-SE o pedido de id. 12455043. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

a busca de endereços, apenas quando houver demonstração pela parte 

interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis quando a 

informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas 

diligências em busca das informações – que são de seu único e exclusivo 

interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, 

cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas. 2 – 

INTIME-SE o autor para diligenciar na busca de endereço, visando a 

citação do réu, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 3 – Com 

a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento. 4 – 

Do contrário, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 04 de julho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005900-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE CEBALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005900-53.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BERNADETE CEBALHO DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A 1 – De início, diante do que se vê na certidão de id. 

12512698, a parte demandada fora devidamente citada, deixando 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentar resposta. Logo, 

DECRETA-SE a revelia da parte demandada, na forma do art. 344 do CPC. 

Contudo, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos. 2 – Passo seguinte, pretende a parte autora, como 

se vê no id. 12709929, com a decretação da revelia da parte demandada, 

o julgamento antecipado do feito. Pois bem. De início, é preciso dizer que, 

ao menos no momento, não se depara com elementos de convicção 

acerca das alegações da parte autora. Isso porque, não há prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos. Depois, mesmo com a 

revelia da parte demandada, não há como julgar a vertente liquidação, ao 

menos neste momento, mormente pela ausência de prova documental, 

como acima já delineado. Afinal, não se depara com qualquer início de 

prova acerca da relação contratual entre as partes, o que não é 

derrogado somente diante da revelia da parte demandada. Diante do 

exposto, este Juízo INDEFERE, por ora, o pleito em questão. 3 – Diante da 

recalcitrância da parte demandada, aliada à necessidade da busca de 

elementos que corroborem as alegações expostas pela parte autora, 

OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no 

prazo de 15 dias, informar se houve a liberação de acesso ao sistema da 

empresa para os usuários. Caso negativo, para que disponibilize o(s) 

extrato(s) das contas existentes no CPF/nome da parte autora. 4 – Com a 

resposta, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 15 dias, 

pugnando o que entender de direito. 5 – Após, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 

05 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT0012553A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em manifestação apresentada pelas partes 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo. O 

processo veio concluso. 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), ainda que após a prolação de sentença de mérito, estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida que se 

impõe é a sua homologação judicial. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c 

art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, 

EXPEÇAM-SE os alvarás para levantamento dos valores na forma 

consignada no instrumento de transação ora homologado. Em seguida, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de julho de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000237-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA (REQUERENTE)

THIAGO ADORNO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT0012553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em manifestação apresentada pelas partes 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo. O 

processo veio concluso. 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), ainda que após a prolação de sentença de mérito, estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida que se 

impõe é a sua homologação judicial. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c 

art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, 

EXPEÇAM-SE os alvarás para levantamento dos valores na forma 

consignada no instrumento de transação ora homologado. Em seguida, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 
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CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 05 de julho de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001565-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de mandado pelo Oficial 

de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003141-19.2017.8.11.0006

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:

DECIO MELLO GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 5 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito (ID 13389809). 

Cáceres/MT, 5 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003551-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE JOSE DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

V J DE OLIVEIRA & CIA LTA - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Manifeste o autor quanto ao teor dos documentos juntados 

aos autos pelo meirinho promovendo o andamento do feito e requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CUNHA DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000967-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001647-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR PINTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002785-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER - DPVAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO GOMES JOVIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO OAB - MS3512 (ADVOGADO)

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

IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES OAB - MS7394 (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006543-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MENDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001456-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELY 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001430-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 5 de julho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001430-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002985-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO OKAZAKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002985-94.2018.8.11.0006. AUTOR: 

GETULIO OKAZAKI RÉU: FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - ME 

Vistos etc. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, qual seja, o pagamento de quantia em dinheiro, (art.700, 

inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova 

escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do mandado de citação 

para pagamento da obrigação, acrescida de honorários advocatícios no 

valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), no prazo de quinze dias, 

nos termos do pedido inicial, constando-se que neste mesmo prazo 

poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, CPC). Conste-se ainda 

que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o pagamento, ficará ele, o 

requerido, isento do pagamento de custas processuais (art.701,§1º, CPC) 

e que, não cumprindo a obrigação ou não oferecendo embargos, 

"constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial" (art. 702, §8º). 

Cite-se. Intime-se. Cáceres, 05 de julho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001804-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RONDON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002938-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002938-23.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA Vistos, etc. Compulsando os documentos 

acostados pelo Autor, verifico a ausência de cópia da inicial da decisão 

que deferiu a medida liminar de busca e apreensão narrada. Não obstante, 

em consulta ao processo associado nº 1025182-69.2017.8.11.0041, qual 

seja, a ação de busca e apreensão proposta pelo Autor na Comarca de 

Cuiabá, constatei que não há decisão concedendo liminar, inclusive foi 

determinada a emenda da inicial. Diante disso, manifeste-se a parte Autora 

no prazo de 15 esclarecendo os apontamentos acima, devendo, na 

oportunidade, instruir o feito com cópia da inicial e da decisão que deferiu 

liminarmente a apreensão do veículo, sob pena de indeferimento do pedido 

e extinção. Após o decurso do prazo, novamente concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 03 de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002985-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO OKAZAKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais (dois endereços/dois atos), 

visando o cumprimento do Mandado de Citação a ser oportunamente 

expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 
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aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 5 de julho de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001669-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 5 de julho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001669-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002940-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA HARUMY ASSUNCAO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACASSIA MIRELLE MARTINS OAB - MG106196 (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002940-90.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LIGIA HARUMY ASSUNCAO DE FREITAS REQUERIDO: 

FORUM DA COMARCA DE CACERES Vistos etc. Muito embora a ação 

deveria ser ajuizada no domicilio da Autora, e por tratar-se de pretensão 

apenas de requisição da segunda via, recebo e dou processamento. 

Oficie-se ao Cartório do 2° Ofício para que preste esclarecimentos sobre a 

recusa noticiada, no prazo de dez dias. Instrua com cópia da petição 

inicial. Vindo a resposta, retorne concluso. Cáceres/MT., 05 de julho de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002959-96.2018.8.11.0006

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:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002959-96.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: FABIO GOMES DE 

ARRUDA Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de 

arquivamento. Acaso providencie o pagamento, desde já analiso a inicia 

nos seguintes termos: 1. Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para 

pagamento do débito, custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 

dias, a contar da citação, sob pena de penhora. 2. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade 

caso haja pagamento integral da dívida no prazo estabelecido e majorados 

em até 20% (vinte por cento) caso rejeitados eventuais embargos à 

execução (art. 827, §2º). 3. Do mandado deverá constar ordem de 

penhora e avaliação que deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo 

que verificada a falta de pagamento no prazo indicado, de tudo, 

lavrando-se auto, com intimação do Executado. 4. O exequente indicará 

bens do Executado sob os quais recairá a penhora, salvo se outros forem 

indicados pelo Executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração que 

a contrição proposta lhe será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao 

requerer a substituição do bem penhorados, o executado deverá indicar 

onde são encontrados, acompanhado ainda de prova de propriedade e 

respectiva certidão negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como 

abster-se de qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. 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. 7. 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). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. 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). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. 13. No prazo de 15 dias esclareça 

o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos registros 

de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud. Cumpra-se. Cáceres/MT, 05 de julho de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002984-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA JOSE RAMOS LEITE (AUTOR)

MARCIO LUIZ RAMOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Paulina de Oliveira (RÉU)

Alexandra Garcete de Oliveira (RÉU)

Diomedes Rodrigues de Oliveira (RÉU)

M. E. D. S. O. (RÉU)

J. R. D. O. (RÉU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (RÉU)

HERCULANO DE ARAUJO (RÉU)

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Alexandra Oliveira de Souza (RÉU)

Edith Oliveira de Souza (RÉU)

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA (RÉU)

JOAO MARCOS DE OLIVEIRA (RÉU)

J. A. D. S. (RÉU)
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I. D. O. A. (RÉU)

APARECIDO ANASTACIO (RÉU)

L. D. O. E. F. (RÉU)

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Lino Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Ivone Borges de Oliveira (RÉU)

CELINA CRUZ DE OLIVEIRA (RÉU)

JOAO MARTINHO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002984-12.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MAIZA JOSE RAMOS LEITE, MARCIO LUIZ RAMOS LEITE RÉU: DOMITILIA 

OLIVEIRA DA SILVA, JOSÉ ARSENIO DA SILVA, LUIZA DE OLIVEIRA E 

FARIA, LINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, IVONE BORGES DE OLIVEIRA, 

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALEXANDRA GARCETE DE OLIVEIRA, 

DIOMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA EUZEBIA DA SILVA 

OLIVEIRA, MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ARAUJO, HERCULANO DE 

ARAUJO, ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALEXANDRA OLIVEIRA DE 

SOUZA, EDITH OLIVEIRA DE SOUZA, DINAMERICO VERISSIMO DE 

SOUZA, IZABEL DE OLIVEIRA ANASTACIO, APARECIDO ANASTACIO, 

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CELINA CRUZ DE OLIVEIRA, JOAO 

MARTINHO DE OLIVEIRA, PAULINA DE OLIVEIRA, JUSTINA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSEPHA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, JOAO MARCOS DE OLIVEIRA Vistos, etc... Em relação aos 

Requeridos com endereço certo, citem-se e intimem-se os(a) 

Requeridos(a) para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Já em relação aos 

Requeridos sem endereço certo, cite-se os por edital. Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Defiro a 

gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Caceres, 05 de 

julho de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002990-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR)

SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA SANTANA DAHER OAB - MT19668/O (ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENE VITORIA DA SILVA (RÉU)

LUCIENE SIQUEIRA DA SILVA (RÉU)

ALCIONE VITORIA DA SILVA MORO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002990-19.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ANA LUCIA DOS SANTOS, SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR RÉU: 

ALCIONE VITORIA DA SILVA MORO, LUCIENE SIQUEIRA DA SILVA, 

GIRLENE VITORIA DA SILVA Emende-se a petição inicial para informar a 

profissão dos Autores e demonstrarem à condição de hipossuficientes, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Caceres, 5 de julho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003036-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CASSIANO RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003036-08.2018.8.11.0006. AUTOR: 

NELSON RIBEIRO RÉU: VANDERLEI CASSIANO RODRIGUES 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, sob pena de arquivamento. 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, 05 de 

julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 
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impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 5 de julho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001847-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA ANDRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES o 2º 

Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Certifico que tendo em vista o teor da Portaria n. 856/2018-PRES 

o 2º Evento (Mutirão de Audiências Concentradas) foi adiado para o dia 

20/07/2018, à partir das 8h (Portaria n. N. 02/2018-CEJUSC), devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias à sua realização.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002133-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON CEBALHO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 5 de julho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 62971 Nr: 542-76.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO MOTA NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Enquanto a parte Credora permanecer desidiosa e não manifestar e 

cumprir com as determinações do despacho de fls. 234, fica indeferido o 

pedido de pesquisa de veículos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162498 Nr: 10289-40.2013.811.0006

 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: ANDREA MONTEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Vistos etc.

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por ANDREA MONTEIRO 

FERREIRA em face de MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA.

 Em síntese, pretende a autora o cumprimento do acordo entabulado as fls. 

131/132, devidamente HOMOLOGADO as fls. 139.

 Segundo a Autora a mesma efetuou o pagamento da importância de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais) em espécie no ato da homologação do 

presente acordo. Embora a Requerida tenha recebido a integralidade do 

valor a mesma não compareceu no Cartório de Registro de Imóveis deste 

Município a fim de proceder com a transferência do imóvel.

Ao final pugnou nos moldes do art. 536 do Código de Processo Civil para 

que este juízo reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer intimando a 

Requerida na pessoa de seu advogado para proceder com a 

transferência do imóvel mencionado no acordo em favor da autora, sob 

pena de incidir multa conforme prevê tal artigo.

Sendo noticiado o descumprimento do acordo, deve ter processamento o 

pedido apresentado.

Portanto, no que toca a obrigação de fazer, atento ao que dispõe o art. 

536 e ss do Código de Processo Civil, determino que a

 Requerida cumpra com o acordo, consistente em providenciar a lavratura 

da escritura de compra e venda , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incidência de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

limitado a 30 dias, e sem prejuízo de posterior determinação de 

transferência por ordem judicial.

Determino que a intimação seja efetivada na pessoa do Procurador, e 

concomitantemente, pessoalmente.

 Decorrido pra, informe a parte Exequente se a Devedora cumpriu com a 

obrigação, em dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 65036 Nr: 2541-64.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA CRISTINA CHAMY 

GATTASS - OAB:9575, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 Vistos, etc...

Esclareçam as partes sobre a atual fase da carta precatória, no prazo de 

10 dias.

No mesmo prazo, esclareça a parte Exequente quanto o interesse na 

averbação da dívida nos registros do Serasa, assim como na averbação 

da indisponibilidade de bens móveis e imóveis do Executado no Centro 

Nacional de Indisponibilidade de bens - 
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https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 89971 Nr: 5221-51.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HORTÊNCIO DA CUNHA RIBEIRO, 

PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO, TINTTELER ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO - OAB:49889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764 - A, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 Vistos, etc.

 A atual sistemática processual reforçou a busca da resolução 

consensual dos conflitos.

Dito isto, lembro que o CPC estabelece que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V - preferencialmente promover, a qualquer tempo, a autocomposição com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ademais, de acordo com o inciso art. 334,§4º, inciso I do CPC, a audiência 

de conciliação não se realizará somente quando ambas as partes 

manifestarem expressamente o desinteresse na composição amigável.

No caso dos autos, ambas as partes foram intimadas, dito isto somente os 

Requeridos manifestaram o desinteresse na tentativa de composição, 

desta forma hei por INDEFERIR o pedido retro e manter audiência de 

conciliação ate que o Requerente manifeste sua concordância.

 Inobstante tenha indeferido, dê-se ciência para a parte Credora sobre a 

pedição de fls. 208.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148324 Nr: 6800-29.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento do 1º LEILÃO ELETRÔNICO agendado para o dia 05/09/2018 

a partir das 10hs e o 2º a partir das 13hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184920 Nr: 5187-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA, 

IDALINA SILVEIRA CRUZ, ANITA DA SILVEIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESTOR DA SILVA LARA 

JÚNIOR - OAB:23137/O

 impulsiono os autos para intimar o advogado da intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 (setenta ) reais, visando o cumprimento do Mandado de Avaliação e 

Intimação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”.Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Bem como retirar o Oficio na secretaria 

da 3ª Vara Civel para devida averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138775 Nr: 8300-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO J. DA COSTA ME, SEBASTIÃO 

JORGE DA COSTA, MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA, EDVIAN 

ORTIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro os pedidos de fls. 185.

 Expeça-se carta precatória para proceder a citação do Executado Edival 

dos termos do pedido inicial, intimação do arresto em dinheiro de fls. 

156/158, constando a advertência de que o não pagamento da dívida no 

prazo legal, importará na conversão do arresto em penhora.

 Conste ainda como objeto que subsequente a citação e intimação, seja 

procedida a penhora e avaliação da motocicleta indicada, assim como a 

penhora e avaliação de tantos outros bens suficientes para a garantia da 

dívida.

Anote prazo para oposição de embargos.

Defiro a averbação da ação nos registros do Serasa - art. 782, § 3º do 

CPC.

Em relação aos Executados já citados, esclareça a parte Exequente 

quanto o interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade 

de bens móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de 

I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 8232 Nr: 692-38.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. BERNDT PERFUMARIA ME, ADELOR 

BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16.437, ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 MT, JEANNE 

KARLA RIBEIRO - OAB:8367, Marcelo Augusto Borges - OAB:6.189 

MT, NIUAN RIBEIRO ROBERTO - OAB:12.620, RENATA MACHADO 

BORGES CARVALHO - OAB:14079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER FABIAN SANTANA 

RAMOS - OAB:4438/MT

 Vistos, etc.

Atento aos autos verifica-se, que a parte Exequente informou ter realizado 

diligência perante aos RGIs da cidade e Região, porém não colacionou 

certidão negativa de bens em nome dos Executados.

Dado o histórico destes autos sem qualquer efetividade, e sendo 

pertinente o pedido de fls. 259, nos termos do art. 139 do CPC, determino a 

inclusão da executada - pessoa jurídica na Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Esclareça ainda no prazo de 15 (quinze) dias se o Exequente possui 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já 

defiro o pedido e expeça-se o necessário para

 cumprimento pelo sistema Serajud em relação à pessoa jurídica.

Expeça-se o necessário para inclusão do nome do Executado no CNIB.

Já no que tange a pessoa física ADELOR BERNDT muito embora já tenha 

deferido a inclusão no pólo passivo às fls. 217, ainda não foi efetivada a 

citação. faz-se necessário a realização de citação. Assim, nos termos do 

art. 135 do CPC, determino a expedição de carta de citação nos 

endereços de fls. 239/240, constando prazo de 15 dias para manifestar 

sobre o pedido de fls. 214 e requerer as provas que entender pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189022 Nr: 7611-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE RODRIGUES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a impossibilidade de localização da Requerida, cite-a por edital.

Acaso não apresente defesa, fica desde já nomeada a Defensoria Pública 

como Curador Especial, nos termos do art. 72, inciso II do

 CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190648 Nr: 8678-81.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMARA FARIA DE AZEVEDO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora pugnou pelo 

cancelamento do edital, tendo em vista existir novo endereço.

Ante o exposto, desentranhe o mandado de citação para que seja 

cumprido no endereço informado em fl. 60.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184710 Nr: 5066-38.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOELY MARIA DA SILVA-SERVIÇOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de pesquisa de endereço, obtendo como resposta:

CNPJ: 10.923.218/0001-71

Nome Empresarial Completo: SOELY MARIA DA SILVA - SERVICOS

Nome Fantasia Completo: ESTACAO PARAISO VIAGENS E TURISMO

CPF do responsável: 545.419.131-00

Logradouro: RUA CORONEL FARIAS , 54

Complemento:

 Bairro: CENTRO

Município: CACERES

UF: MT

CEP: 78200-000

CPF: 545.419.131-00

Nome Completo: SOELY MARIA DA SILVA

Nome da Mãe: BENEDITA RUFINA DA SILVA

Data de Nascimento: 18/01/1972

Título de Eleitor: 0013012981830

Endereço: R CORONEL FARIAS 54 CENTRO

CEP: 78200-000

Municipio: CACERES

UF: MT

ados do Eleitor

Nome SOELY MARIA DA SILVA

Título 013012981830

Data Nasc. 18/01/1972

Zona 6

Endereço RUA DOS MENACHOS20 - MONTE VERDE

Município CÁCERES

UF MT

Data Domicílio 23/07/2005

Nome Pai SEBASTIAO DIAS DA SILVA

Nome Mãe BENEDITA RUFINA DA SILVA

Naturalidade CUIABÁ, MT

Cód. Validação 592cbb219f12a41ac1a7d0c92208e972

Expeça-se carta para intimação no endereço: Rua dos Menachos nº 20, 

Monte Verde, Caceres.

Fica consignado que a indisponibilidade será analisada após intimação 

para pagamento voluntário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195714 Nr: 866-51.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Vistos, etc...

Remetam-se os ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003008-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA RODRIGUES LICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003008-40.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ELZA RODRIGUES LICA Vistos etc. A Lei nº 13.043, de 2014, trouxe 

algumas inovações no procedimento de busca e apreensão de veículos 

objeto de contrato de alienação fiduciária. Dentre as quais, permitiu o 

requerimento avulso a Juízo diverso daquele onde tramita a ação de busca 

e apreensão, desde que haja informações de que o veículo procurado 

esteja no foro. Eis a redação do art. 3°, §12 do Dec. 911/69: Art. 3°, § 12. 

A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca 

onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o 

bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando 

que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, 

quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e 

apreensão do veículo. É o caso dos autos, pois o requerente informa o 

curso de processo de busca e apreensão no Juízo da Comarca de 

Cuiabá. Consta no pedido cópia do despacho proferido pelo Juízo daquele 

foro, determinando a Busca e Apreensão de veículo. Não obstante, o 

autor ainda instruiu a inicial com cópia da peça vestibular da ação onde 

demanda a busca e apreensão do veículo . Com as informações acima, 

entendo ser plausível o requerimento avulso de busca e apreensão do 

veículo acima. Sendo assim, nos moldes do art. 3°, §12° do Dec. 911/69, 

DEFIRO A BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito na exordial, cuja 

diligência deverá ser realizada no endereço apontado pelo requerente. Ao 

ser efetivada a apreensão do veículo, o mesmo deverá ser entregue nas 

mãos do depositário indicado - id. Num. 13990274 - Pág. 1, mediante termo 

nos autos. Concomitante, deverá ser expedido ofício ao Juízo da Comarca 

de Cuiabá, informando a apreensão do bem (art. 3°, §13° do Dec. 911/69). 

Ultimadas as providências acima, arquivem-se os autos Caceres, 5 de 

julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151649 Nr: 10492-36.2012.811.0006

 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: RUBENS JOSE BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 

dois volumes (289 folhas) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO o Exequente, via DJE/MT, através de seus advogados, 

para que requeiram o que for pertinente no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 75099 Nr: 1816-41.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES, CLAUDIO 

PALMA DIAS, LUÍZ PAULO MEIRELLES JUNQUEIRA, COCAR VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JOSÉ ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, JOSÉ 

RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, LUCIANO SALLES CHIAPPA 

- OAB:11883/B OAB/MT, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - 

OAB:15753/MT

 "Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR, interposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 37, § 

4º e 129, III da Constituição da República, no artigo 25, IV, “b” da Lei 

Federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, em desfavor de TULIO 

AURÉLIO CAMPOS FONTES, CLÁUDIO PALMAS DIAS e COCAR VEÍCULOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, e LUIZ PAULO MEIRELLES 

JUNQUEIRA, sócio gerente, todos qualificados na exordial (fls. 02/15). (...) 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, na forma do art. 487, I 

CPC; b) Sem custas e sem honorários; c) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157809 Nr: 5523-41.2013.811.0006

 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): TAISIR MAHMUDO KARIN, WILBUM DE 

ANDRADE CARDOSO, ADRIANO APARECIDO SILVA, JORGE MAURICIO 

DE ANDRADE, APARECIDA ADRIANE DE MORAES NAVARRO, ARIEL 

LOPES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:6557, MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT, 

MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:16.225, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS 

- OAB:15753/MT

 a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXTINGUIR o 

presente feito com resolução de mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC, 

para: I) RECONHECER a prática de ato de improbidade administrativa pelos 

requeridos TAISIR MAHUMUDO KARIM e WILBUM ANDRADE CARDOSO 

em razão de sua conduta incidir nos artigos 11, caput, da Lei 8.429/92, 

SUJEITANDO-O, com fundamento no artigo 12, inciso III, da LIA, às 

seguintes penas: 1) PAGAMENTO DE MULTA CIVIL no valor de 10 (dez) 

vezes o valor da remuneração percebida pelos requeridos TAISIR 

MAHUMUDO KARIM e WILBUM ANDRADE CARDOSO, devidamente 

atualizado pela correção monetária e juros de mora; 2) SUSPENSÃO DOS 

DIREITOS POLÍTICOS PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS para AMBOS os 

requeridos; II) julgar improcedente a demanda em relação aos requeridos 

APARECIDA ADRIANE DE MORAES NAVARRO, ADRIANO APARECIDO 

SILVA, ARIEL LOPES TORRES e JORGE MAURÍCIO DE ANDRADE;b)Custas 

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 Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155553 Nr: 3091-49.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Requerente comprovasse 

nos autos o pagamento das requisições de pequenos valores de fls. 

455/456 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

reencaminho os documentos ao setor do D.A.P./T.J.M.T. para que sejam 

calculadas as incidências das moras e eventuais juros pelo 

inadimplemento no prazo, conforme o Provimento n.11/2017-CM/TJMT. Em 

ato contínuo, INTIMO a Requerente para que, querendo e no prazo de 05 

dias, manifeste desistência das referidas moras/juros, caso em que os 

autos poderão ser levados conclusos para a realização de penhora "on 

line" do montante necessário à quitação dos valores mencionados às fls. 

455/456.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97179 Nr: 2246-22.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTILHO & FERNANDES LTDA, GILTON 

NATALY SILVA DE CASTILHO, LONILDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761

 Vistos, etc.

Intime-se o devedor Lonildo Fernandes para trazer cópia legível dos 

documentos de fls. 47/52, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

não conhecimento dos mesmos.

Por outro lado, vistas à Fazenda Pública para falar nos autos, 

especialmente acerca de eventual prescrição do crédito tributário, na 

forma da LEF, tudo no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 169484 Nr: 5815-89.2014.811.0006

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106/0MT

 (a)JULGAR PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra EMERSON DA SILVA 
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CARVALHO e, em consequência, EXTINGUIR o presente feito com 

resolução de mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC, para: I) 

RECONHECER a prática de atos de improbidade administrativa pelo 

requerido EMERSON DA SILVA CARVALHO em razão de suas condutas 

incidir nos artigos 9 e 11, I, da Lei 8.429/92, SUJEITANDO-O, com 

fundamento no artigo 12, inciso I e III, da LIA, às seguintes penas: 1) perda 

da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) 

anos e ressarcimento integral do dano, com a devolução dos valores 

indevidamente recebidos pela progressão funcional ilegal, de modo 

atualizado, a ser apurado em liquidação de sentença; 2) restituir 

integralmente as horas extras recebidas pelo requerido durante o 

exercício de função pública junto à municipalidade, o que deve ser 

apurado em liquidação de sentença;(b)Custas 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 das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153133 Nr: 381-56.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO VAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ROGÉRIO 

RODRIGUES DE MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - OAB:10631, 

GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (a)JULGAR PROCEDENTE o pedido da exordial, com fulcro no art. 487, I 

do CPC, para CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a 

pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) e CONDENAR o requerido ROGÉRIO RODRIGUES MOLINA a pagar 

ao autor o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), forte no artigo art. 5.º, V 

da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”); (b)Custas a serem rateadas pelos requeridos, sendo o 

Estado de Mato Grosso isento por força de lei; (c)Honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor da parte autora, a 

teor do art. 20, § 3º do CPC;(d)Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, com força no art. 475 § 2.º CPC;(e)Publique-se. 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010981-29.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DE BARROS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011241-43.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011898-48.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE TAVARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012800-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAIDE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002130-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011190-37.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003047-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011943-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIENE ARCANJO DE DEUS PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006361-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002246-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TERESA SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006537-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAILTO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006421-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS REINALDO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001714-50.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIS REINALDO CANDIDO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Aduz o requerente ter 

sido classificado em 8º (oitavo) lugar no Concurso Municipal instaurado 

pelo Edital 003/2017. Alega que o requerido criou vagas para o cargo ao 

qual fora classificado no certame acima mencionado, devendo o ente 

público preencher tais vagas com os classificados. Com isto, recorreu ao 

judiciário, requerendo em sede de antecipação de tutela a sua imediata 

nomeação. Análise do pleito de urgência postergado para após a 

apresentação da contestação, conforme id. 12698689. Contestação 

apresentada no id. 13098244. Impugnação de id. 13271643. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de 

urgência, é caso de indeferimento da tutela de urgência. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 
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defesa e a igualdade entre as partes. O requerente pretende o 

deferimento de liminar para que o requerido efetue sua nomeação ao 

cargo de Psicólogo. Em que pese os argumentos trazidos observa-se a 

ausência de perigo do dano posto que a não imediata nomeação nos 

termos requeridos não acarretará qualquer prejuízo que não poderá ser 

sanado. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

ISSO POSTO, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA, forte no art. 300 do 

CPC. Volvam os autos conclusos para prolação de sentença. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de julho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002995-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE OAB - MT24157/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002995-41.2018.8.11.0006. REQUERENTE: HERBERT YURI FIGUEIREDO 

REZENDE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO 

BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO 

DE EVENTOS - CEBRASPE Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por HERBERT YURI FIGUEIREDO 

REZENDE em face ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRO BRASILEIRO 

DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE 

EVENTOS - CEBRASPE. Em síntese, a Requerente alega que prestou 

concurso público para Delegado de Polícia Substituto regulado pelo Edital 

Nº 01, de 16 de março de 2017, sendo divido em 06 fases. Afirma que o 

Autor logrou êxito na primeira e na segunda fase do certame, que 

compreendiam a prova escrita objetiva, a prova escrita dissertativa, a 

prova oral e a prova de títulos. Após obter resultados satisfatórios nas 

fases citadas, o Autor foi convocado para fazer entrevista com a junta 

médica do CEBRASPE, bem como entregar exames que atestassem que o 

mesmo possuía boa saúde e que não apresentava qualquer condição 

incapacitante para o cargo, o que fora devidamente realizado no dia 20 de 

maio de 2018. Em momento seguinte, quando foram requeridos exames e 

laudos complementares e/ou faltantes de outros candidatos, foi requerido 

do autor que apresentasse eletrocardiograma assinado por médico com 

registro no RQE, o que foi efetivamente feito. Informa, que para a sua 

surpresa, quando da divulgação do resultado provisório dos exames 

médicos, a junta médica do CEBRASPE, baseando-se exclusivamente no 

Ecodopplercardiograma Documento entregue pelo Autor ( III – pt 3, 4, 5, 6), 

que mencionou “dupla lesão pulmonar (estenose valvar pulmonar 

congênita com bloqueio incompleto de ramo direito)”, o considerou INAPTO 

para exercer o cargo de Delegado de Polícia da Polícia Judiciária do Estado 

de Mato Grosso. Assim, o Autor se vê impossibilitado de participar das 

demais fases do concurso, notadamente da fase de Teste de Aptidão 

Física – TAF, que será realizado nos dias 21 e 22/07/2018, ou seja, a 

menos de 01 (um) mês, razão pela qual se faz necessário ajuizamento da 

presente demanda a fim de ser concedida tutela de urgência para garantir 

que o Autor prossiga nas demais fases do certame. O processo veio 

concluso. É o relato do necessário. Fundamenta-se e decide-se. 

Primeiramente, verifico que admite-se o controle de legalidade – de forma 

excepcional – quando verificado eventual descompasso entre as 

questões cobradas e o conteúdo programático constante no edital, isto 

significa que somente em casos especiais poderá haver essa 

intervenção, que invariavelmente ocorre em situações teratológicas. Neste 

sentido, colhe-se a ementa do STJ: AgRg nos EAREsp 130247 / MS 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL 2012/0162911-7 AGRAVO REGIMENTAL. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS TESES CONFRONTADAS. 

CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA 

EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. (…) 2.- 

Segundo a jurisprudência deste Tribunal, em matéria de concurso público, 

o Poder Judiciário deve limitar-se ao exame de legalidade das normas do 

edital e dos atos praticados pela comissão examinadora, não analisando a 

formulação das questões objetivas, salvo quando existir flagrante 

ilegalidade ou inobservância das regras do certame. 3.- O precedente 

colacionado, ao invés de infirmar esse entendimento, o corrobora, na 

medida em que ressalta a excepcionalidade da intervenção judicial. 4.- 

Agravo Regimental improvido O Superior Tribunal de Justiça, como 

demonstrado, pacificou o entendimento segundo o qual a intervenção 

jurisdicional no âmbito de qualquer concurso público deve ter estreita 

objetividade, sob pena do subjetivismo analítico configurar indevida 

intervenção jurisdicional na esfera administrativa. No caso ora em exame, 

o autor alegou que sua patologia não o impedem de assumir o cargo 

público, bem como não foi solicitado exames/laudos complementares, pois, 

segundo a organizadora, essas alterações são incompatível com o cargo 

pretendido, não motivando a sua decisão. Analisando detidamente os 

autos, verifico que o requerente não possui condições clínicas para 

participar do certame para Delegado de Polícia Substituto, vez que não 

obtém os requisitos exigidos no edital. O edital nº 1 – PJC/MT, de 16 de 

março de 2017, prevê no subitem 9.15, VII, alínea “E”: 9.15 São condições 

clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso 

público, bem como para a posse no cargo: VII – sistema cardiovascular: e) 

cardiopatia congênita, ressalvada a comunicação interatrial (CIA), a 

comunicação interventricular (CIV) e a persistência do canal arterial (PCA) 

– desde que corrigidas cirurgicamente, e a presença de valva aórtica 

bicúspide, desde que não esteja associada a repercussão funcional; 

Sobre o tema, é sabido que o edital fixa as regras do certame, fazendo lei 

entre as partes. O poder público exibe suas condições e o interessado, 

inscrevendo-se, concorda com elas. Trata-se de decorrência lógica do 

princípio da legalidade e moralidade, como também da vinculação ao edital. 

Ocorre que, à época da inscrição, o autor já tinha conhecimento das 

exigências do edital, da vedação ao candidato portador de cardiopatia 

congênita, como no caso é acometido ao requerente. Portanto, não tendo 

o autor atendido às exigências legais, não se vê amparo em sua 

pretensão por expressa disposição editalícia. Diante do exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de liminar vindicado. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da manifestação expressa da parte requerida em 

ofício, conforme art. 334, § 4º, I, do CPC. Cite-se o réu da presente ação 

para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 335, II e com 

prazo previsto no art. 183, todos do CPC. Ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Às providências. Cáceres/MT, 05 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011727-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FILOMENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011727-91.2015.8.11.0006. REQUERENTE: VANIA FILOMENA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 
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certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011749-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011749-18.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DELCI MARIANO REQUERIDO: 

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA, 

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Infere-se dos autos que a parte requerente foi intimada para emendar a 

inicial, deixando transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer 

manifestação, razão pela qual INDEFERE-SE a exordial. Diante do exposto, 

julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000567-86.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DAMIAO MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir 

Infere-se dos autos que o requerente foi intimado para emendar a inicial, 

porém não cumpriu integralmente o determinado. Conforme se depreende 

no despacho de id. 11756503, fora determinado que trouxesse aos autos 

extrato balcão SPC/SERASA, comprovante de residência em seu nome e 

pretensão resistida. Em manifestação de id. 12071937, o requerente 

somente atendeu a determinação quanto a pretensão resistida, ignorando 

as outras determinações. Não obstante o requerente informar que juntou o 

comprovante de residência, ao analisar o documento informado, 

verifica-se que a conta de luz não está em nome do autor e nem de seus 

genitores. Com isto, o indeferimento da inicial é a medida que se impõe. 

Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos 

termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se o autor. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIER REZENDE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000568-71.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIER REZENDE DOS 

ANJOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Infere-se dos autos que o requerente foi intimado para emendar a inicial, 

sendo determinado a juntar extrato balcão SPC/SERASA, comprovante de 

endereço em seu nome, bem como pretensão resistida. Ocorre que o 

autor, em manifestação de id. 12071694, somente acostou a pretensão 

resistida, ignorando as demais determinações contidas no despacho de id. 

11756672. Não obstante o requerente ter informado que já havia juntado 

comprovante de endereço, verifica-se que a conta de luz juntada no id. 

11742206 não está em seu nome ou de seus genitores. Com isto, 

verifica-se que o indeferimento da inicial é a medida que se impõe. Diante 

do exposto, julga-se extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos 

do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Sentença publicada eletronicamente. Intime-se o autor. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA GOMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000566-04.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANDREA GOMES ALVES 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Infere-se dos autos que a requerente 

foi intimada para emendar a inicial, sendo determinado a juntar declaração 

se mantém ou manteve vínculo com a requerida, extrato balcão 

SPC/SERASA, bem como pretensão resistida. Ocorre que a autora, em 

manifestação de id. 12070810, somente acostou a pretensão resistida e a 

elucidação quanto ao vínculo, ignorando uma das determinações contidas 

no despacho de id. 11756075, qual seja, o extrato balcão SPC/SERASA. 

Com isto, verifica-se que o indeferimento da inicial é a medida que se 

impõe. Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem exame do 

mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. Intime-se a autora. 

Cumpra-se. CÁCERES, 29 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012175-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE OLANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012175-64.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANE OLANDA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011732-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO CRISTO DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(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)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011732-16.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DURVALINO CRISTO DA 

SILVA CHAVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de julho de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 235703 Nr: 5019-59.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES, JULIANE FERREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS RAIANE KISCHNER - 

OAB:20615 MT, OTAVIO SIMPLICIO KHUN - OAB:14238 MT

 Vistos etc,

Redesigno para o dia 18 de julho de 2018, às 13h29min. Comunique-se o 

juízo deprecante. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236283 Nr: 5440-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BEARIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9.484 MT

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 04 de julho de 2018, às 

15h50.

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.: 236283 Nr: 5440-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BEARIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9.484 MT

 Vistos etc,

Redesigno para o dia 18 de julho de 2018, às 13h29min. Comunique-se o 

juízo deprecante. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236283 Nr: 5440-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BEARIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9.484 MT

 Vistos etc,

Redesigno para o dia 18 de julho de 2018, às 13h31min.

 Comunique-se o juízo deprecante.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 135071 Nr: 4112-31.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO APARECIDO MONTERANI PIZATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc,

I – Ante o teor da certidão de fl. 202, redesigno a Audiência de Instrução 

para o dia 17 de julho de 2018, às 14h00min.

 II – Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 183, expedindo-se o 

necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 120080 Nr: 5818-78.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO/CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARINHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc,

I – Ante o teor da certidão de fl. 254, redesigno a Audiência de Instrução 

para o dia 17 de julho de 2018, às 15h00min.

 II – Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 238, expedindo-se o 

necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 208605 Nr: 9087-23.2016.811.0006

 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): ALEX NAVES FERREIRA, EVANIA DE SOUZA, 

ADEVILSON FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - OAB:20267/O 

MT

 Vistos etc,

Ante o teor da certidão de fl. 218, redesigno a Audiência de Instrução para 

o dia 18 de julho de 2018, às 16h00min.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 200, expedindo-se o necessário 

para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 98585 Nr: 3669-17.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILTO SCANDIUSSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAISSA CAROLINE BARBOSA 

CORREA - OAB:7824, VAGNER BOSCATO DE ALMEIDA - OAB:6737/RO

 Vistos etc,

I – Ante o teor da certidão de fl. 205, redesigno a Audiência de Instrução 

para o dia 18 de julho de 2018, às 14h00min.

 II – Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 195, expedindo-se o 

necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 99766 Nr: 4854-90.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT

 Vistos etc,

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de CLEITON GOMES PEREIRA, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

 A denúncia foi recebida aos 04 de março de 2013, oportunidade em que 

também foi determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 

366, do Código de Processo Penal, caso não houvesse resposta à citação 

por edital (fl. 43).

Às fls. 51/52 o Ministério Público requer a extinção da punibilidade do 

acusado, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

 É o que relato. DECIDO.

O delito supostamente praticado está tipificado no Artigo 28, da Lei nº 

11.343/06, cujas penas são: advertência sobre os efeitos das drogas, 

prestação de serviços à comunidade e medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo (Art. 28, incisos I, II e III da 

Lei 11.343/2006).

Reza o artigo 30 da Lei nº. 11.343/2006, que a imposição e a execução 

das penas previstas no art. 28 dessa mesma lei prescrevem em 02 (dois) 

anos.

Destarte, tendo em vista que o delito foi praticado na data de 27 de junho 

de 2010 e a denúncia recebida aos 04 de março de 2013 (fl. 43), 

verifica-se que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal em 26 de 

junho de 2012, antes mesmo do recebimento da denúncia.

 Por estas razões, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal e 

artigo 30 da Lei nº. 11.343/2006, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado CLEITON GOMES PEREIRA, qualificado nos autos, pela suposta 

prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pela ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de 

interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição.

Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 18783 Nr: 320-84.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRÁULIO ATAÍDE OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS MARTINS SOARES - 

OAB:7414

 Vistos etc,

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de DRAULIO ATAIDE OJEDA, qualificado nos autos, 

pela suposta prática do delito previsto no artigo 302, p. único, inciso IV, da 

Lei 9.503/97.

 A denúncia foi recebida em 02 de maio de 2004 (fls. 104) sendo o 

denunciado citado por edital (fls. 132/133), não tendo apresentado defesa.

 Conforme decisão de fls. 135, foi determinada a suspensão do processo 

e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de 

Processo Penal.

 Instando a se manifestar, o Ministério Público, às fls. 177 requereu a 

extinção da punibilidade do acusado, em virtude de sua morte (Art. 107, I, 

CP) comprovada pelo extrato processual dos autos do inventário dos bens 

do acusado – código 26753, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de 

Jaciara/MT.

 É o que relato. DECIDO.

Depreende-se extrato processual dos autos do inventário dos bens do 

acusado (Autos nº 224-13.2009.811.0010 – código 26753), que tramitou 

na 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, a informação do óbito do 

acusado razão pela qual a extinção da punibilidade é medida imperiosa.

 Reza o disposto no Art. 107, I, do Código Penal Brasileiro:

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente.

Por conseguinte, se o acusado DRAULIO ATAIDE OJEDA, veio a óbito, 

alternativa não resta se não a extinção da punibilidade, ex vi do artigo 107, 

inciso I, do Código Penal.

Ex positis, com espeque no artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 

62, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBLIDADE de 

DRAULIO ATAIDE OJEDA, em virtude de sua morte.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231897 Nr: 2326-05.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2326-05.2018.811.0006 – Id. 231897

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): WILTON MIQUEIAS DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Wilton Miqueias da Silva Filiação: Edileuza 

Sodre, brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram REVOGADAS AS MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente aplicadas 

em seu desfavor, conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Em consonância com o parecer 

ministerial retro, REVOGO as medidas protetivas deferidas em favor da 

vítima, vez que esta manifestou o desejo de retirá-las. Após, arquive-se a 

presente medida protetiva, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se 

a todos. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 4 de julho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229641 Nr: 965-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Vistos.

Encaminhem-se os autos à assistente social e psicóloga do Juízo para a 

elaboração de relatório psicossocial e acompanhamento psicológico, a 

atual situação fática em que o mesmo se encontra, e se há indicações 

para que o recuperando realize sessões terapêuticas ou seja 

avaliado/acompanhado por médico psiquiatra.

Concedo às profissionais o prazo de 15 (quinze) dias para a visitação e 

confecção do laudo em questão.

Com a juntada do mesmo aos autos, façam estes conclusos 

imediatamente.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 45189 Nr: 1847-93.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca dos endereços realizados via BACENJUD de fls.117/119.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103046 Nr: 2986-07.2015.811.0005

 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: Marcio Naves Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariza Faraco Lemos - 

OAB:2464, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar de reintegração de posse na 

área mencionada na inicial, e determino a expedição de mandado de 

proteção possessória, a ser cumprido com as diligências de praxe. Fixo 

multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de 

descumprimento da obrigação.Desde já autorizo o reforço policial para o 

cumprimento da medida, caso necessário, devendo, ainda, o Oficial de 

Justiça, diligenciar de maneira mais cautelosa possível, certificando 

detalhadamente o ocorrido. Dado as circunstâncias dos fatos, PODENDO, 

AINDA, SER CUMPRIDO EM REGIME DE PLANTÃO.Após, voltem-me os 

autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000584-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA TONHON DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

INTIMO o patrono da parte da autora, Dr. Eder Pereira Assis, para que, no 

prazo de (20) vinte dias, apresente as Primeiras Declarações.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 4769 Nr: 529-08.1992.811.0005

 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: Banco Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sérgio de Sá Cavalcante Filho, Alcizéria 

da Silva Cavalcante, Orimar Cardoso, Alfonso Felizari Leite, RIOMINAS - 

Comércio de Combust., Lubrificantes e Peças Ltda, André Wirgues Neto, 

Hélio Floquet de Azevedo, Fátimo Trindade Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - 

OAB:, Kadd Haeg Maciel - OAB:9766, Norberto Ribeiro da Rocha - 

OAB:1035-MT

 Código n. 4769

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 31 de 

outubro de 2018 às 14h00m.

Nos termos do artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Advirto que 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. A inércia 

na realização da referida intimação importa desistência da inquirição da 

testemunha.

A parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, 

se a testemunha não comparecer, haverá presunção de que desistiu de 

sua inquirição.

Intimem-se as partes por intermédio de seus advogados.

Já o requerido Orimar Cardoso deverá ser intimado por carta de intimação, 

a ser dirigida no último endereço informado nos autos, pois, nos termos do 

art. 274, parágrafo único do NCPC, “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço”.

 Às providências.

Diamantino/MT, 3 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92150 Nr: 658-41.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Olivati Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMAE - Departamento Municipal de Água e 

Esgoto de Diamantino
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Código n. 92150

DECISÃO

Vistos, etc.

Ante a concordância de fl. 187, homologo os cálculos apresentados pelo 

executado às fls. 184/185.

Nos termos do artigo 535, inciso I, do NCPC, REQUISITE-SE o pagamento 

por intermédio do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal e 

nos incisos I e II do artigo 265, e nas alíneas “a” e “b” do artigo 266, ambos 

do RITJ/MT.

Por fim, DETERMINO à Secretaria Judicial que promova a RETIFICAÇÃO no 

Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e ANOTE-SE na capa dos 

autos que o presente feito já se encontra na fase de Cumprimento de 

Sentença.

 Às providências.

Diamantino/MT, 3 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109743 Nr: 2459-21.2016.811.0005

 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): Adair José Alves Moreira, Alcione Modesto 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Ribeiro Pinto de Sá 

Barreto - OAB:172123RJ

 Código n. 109743

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 08 de novembro de 2018, 

às 13h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 04 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39385 Nr: 225-13.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Cristina Machado 

Flores Bruno - OAB:OAB/MT 16.370, DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Código n. 39385

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 08 de novembro de 2018, 

às 14h:00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 04 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93980 Nr: 1826-78.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Código n. 93980

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 08 de novembro de 2018, 

às 14h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 04 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123057 Nr: 4561-79.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Aguiar dos Santos Filho, Josias Carlos 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 4561-79.2017.811.0005

Código n. 123057

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz para juntar no prazo de 05 

(cinco) dias a(as) procuração(ões) do(os) denunciado(os). Transcorrido 

o prazo, sem manifestação, dê-se vista a Defensoria Pública.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88997 Nr: 1341-15.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZdS, SAFU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTINA PONCE 

DEVULSKY MANRIQUE - OAB:3823

 Código n. 88997

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 08 de novembro de 2018, 

às 15h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 04 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111778 Nr: 3615-44.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdJQ, TDdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilker Christi Correa - 

OAB:16261-0

 Código n. 111778

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 08 de novembro de 2018, 

às 16h:00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 04 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105725 Nr: 721-95.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viturina da Silva, Valcirlei Silva Sampaio, Itala Samara 

Silva Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Diamantino, Espólio de 

Juarez Fernando Wons

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - OAB:20517/O, 

Eduardo Adelino Semedo Fernandes - OAB:20.518/O, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:4591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 105725

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 08 de novembro de 2018, 

às 17h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 04 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 97809 Nr: 504-86.2015.811.0005

 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: Isaquiel Costa da Silva, Luziana Veira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Lins da Silva, Fraternidade São 

Francisco de Assis na Providencia de Deus, Hospital São João Batista, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Brandimarte Del Rio - 

OAB:OAB/SP 209.839, Renério de castro - OAB:

 Código n. 97809

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 08 de novembro de 2018, 

às 18h:00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 04 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107137 Nr: 1231-11.2016.811.0005

 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, Durval Domingos, Associação 

Comercial e Empresarial de Diamantino - ACID, Julyana Natally Torquato 

Eireli-ME, M.M. Produção Artístico Musical Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:MT 21.790, Douglas de Oliveira Santos - OAB:14.666, Gervásio 

Alves de Oliveira Júnior - OAB:3592/MS, Lucas Orsi Abdul Ahad - 

OAB:15.582, Pedro Henrrique Carlos Vale - OAB:350.533, Rodrigo 

dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780, RODRIGO MOURA VARGAS 

- OAB:14912

 Código n. 107137

DESPACHO

Vistos, etc.

Devolvo estes autos a Secretaria Judicial, tendo em vista que as 

informações processuais foram devidamente prestadas ao Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado.

Às providências que se fizerem necessárias.

Diamantino/MT, 3 de julho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93725 Nr: 1687-29.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudiney Mesquita da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Reeducando para que fique ciente do CALCULO 

DE PENA de fls. 186, e se querendo, manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 26267 Nr: 656-86.2005.811.0005

 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: Eliana Muriana de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lucivalte Almeida de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Mônica Larisse Alves Araújo - OAB:14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que fique ciente que decorreu o prazo de 

suspensão, deferido às fls. 175, e para que, requeira o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127061 Nr: 1706-93.2018.811.0005

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Silva Fortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1706-93.2018.811.0005

Código nº. 127061

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Compulsando detidamente o presente feito, observo que se trata de crime 

de menor potencial ofensivo em que a lei comine pena máxima não 

superior a dois, cumulada ou não com multa, o processo e julgamento é da 

competência do Juizado Especial Criminal (artigo 61, da Lei n. 9.099/1995).

Posto isso, declino a competência para o processo e julgamento do feito 

ao Juizado Especial desta comarca.

Remetam-se os autos para Juizado Especial desta comarca.

 Dê-se ciência ao advogado constituído e ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 03 de julho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121834 Nr: 4014-39.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamenondas Roberto Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Parma Timidati - 

OAB:21318

 Intimação do Patrono do Denunciado para apresentar resposta a 

acusação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 36664 Nr: 1502-98.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelcio Conte

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Intimação do Patrono do Requerente para, no prazo de 05 dias, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39336 Nr: 195-75.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelino Paulino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:Mat.n°1662135

 Intimação do Patrono do Requerente para, no prazo de 05 dias, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 36430 Nr: 1279-48.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Zenocia de Morais Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - Procuradora Geral da União - OAB:1585256

 Intimação do Patrono da Parte Autora, para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da planilha de atualização de fls. 325.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81273 Nr: 137-04.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalina Oliveira Barros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Intimação do Patrono da Parte Autora, para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca das informações de fls. 316.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 38393 Nr: 3220-33.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Beatriz Corrêa da 

Costa de S. Soares - OAB:

 Intimação do Patrono da Parte Autora, para que se manifeste no prazo 

legal, acerca da petição de fls.304/305.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43589 Nr: 253-44.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio 

Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

 Intimação do Patrono da Parte Autora, para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da planilha de atualização de fls. 285.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40036 Nr: 894-66.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Damião de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Requerente para, no prazo de 05 dias, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 38632 Nr: 3462-89.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Roque dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires 

(Procurador Federal) - OAB:Mat. N°.1661900

 Intimação do Patrono do Requerente para, no prazo de 05 dias, requerer o 
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que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 37461 Nr: 2302-29.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plínio Benedito de Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A, Luciana 

Cristina P. Cardoso Zandonadi - OAB:5319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319, Sávio Luis Oliveira Ramos - Procurador 

Federal - OAB:

 Intimação do Patrono do Requerente para, no prazo de 05 dias, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 30510 Nr: 1498-32.2006.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Maria Silva Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421-MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Código n. 30510

DESPACHO

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a defesa da acusada não apresentou 

as razões recursais. Posto isso, nomeio, nos termos do art. 263, do 

Código de Processo Penal, a Defensoria Pública atuante nesta comarca 

para apresentar as razões recursais, observado o disposto no artigo 600, 

do CPP.

Apresentadas as razões recursais, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 03 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86518 Nr: 2127-93.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduarda Fernanda Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9.228/MT

 Autos n. 2127-93.2012.811.0005

Código n. 86518

DESPACHO

Vistos, etc.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94013 Nr: 1848-39.2014.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 94013

DECISÃO

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 37.

Portanto, proceda-se a busca, via sistema RENAJUD, sobre a existência 

de veículo em nome do executado, ADAIR JOSE ALVES MOREIRA, pessoa 

física, inscrito no CPF sob n. 604.418.441-20. Sendo positiva, anote-se a 

restrição judicial no prontuário do veículo localizado.

 Após, sendo ou não frutífera a busca, intime-se a exequente para 

requerer o que entender por direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do feito.

Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101506 Nr: 2241-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnei Carlos Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Autos n. 2241-27.2015.811.0005

Código n. 101506

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Trata-se de executivo de pena em face do reeducando ADNEI CARLOS 

MARTINS DA SILVA, condenado à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) 

meses de reclusão e 758 dias-multa, em regime fechado.

 Cálculo de pena fora juntado à fl. 117.

 Fora determinada a progressão de regime fechado para semiaberto à fl. 

138.

 Veio ao presente feito informação de que o reeducando praticou outra 

infração penal às fls. 157/162.

 O reeducando pugnou pela permanência do processo de executivo de 

pena nesta comarca (fls. 155/162).

 O Ministério Público manifestou pela intimação do reeducando para 

apresentar comprovante de endereço atualizado e pela designação de 

audiência de justificação.

 É o relatório. Decido.

Com relação a falta grave, em tese, praticada pela reeducando ADNEI 

CARLOS MARTINS DA SILVA, em consulta ao site do TJ/MT constatei que 

a denúncia fora julgada parcialmente procedente, sendo condenado pela 

prática do crime descrito no artigo 28 da Lei Federal nº. 11.343/06 (Autos 

111594, Comarca de Guarantã do Norte), estando em fase recursal, 

conforme andamento em anexo.

 Desta feita, designo audiência de justificação para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 14h00min.

 Elabore-se o cálculo de pena.

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

 Diamantino/MT, 02 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39051 Nr: 15-59.2009.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanni Leite - Cosmesticos e Perfumaria Ltda - 

ME, Marco Aurélio Soares Leite, Jane Regina Vanni Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Marcondes 

Alves - OAB:5600, João Carlos Rodrigues Filho - OAB:OAB/MT 

14225

 Código n. 39051

DECISÃO
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Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 105.

Portanto, proceda-se a busca, via sistema RENAJUD, sobre a existência 

de veículo em nome do executado, VANNI LEITE COSMETICOS E 

PERFUMARIA LTDA, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob n. 

01.688.207/0001-63 Sendo positiva, anote-se a restrição judicial no 

prontuário do veículo localizado.

 Após, sendo ou não frutífera a busca, intime-se a exequente para 

requerer o que entender por direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do feito.

Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121930 Nr: 4062-95.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Abelha Neto, Edson Krustsch Sadavil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mello - 

OAB:58376-RS

 Autos n. 4062-95.2017.811.0005

Código n. 121930

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Acolho pedido de fl. 263 e determino seja realizado o desarquivamento do 

auto de prisão em flagrante nº. 121528, bem como o apensamento ao 

presente feito.

 Outrossim, determino seja desentranhado daqueles autos o laudo 

definitivo da substância entorpecente apreendida e juntado ao presente 

feito.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Tangará da Serra para 

realização do interrogatório do acusado Miguel Abelha Neto.

 Designo audiência de continuação para o interrogatório do réu Edson 

Krustisk, para o dia 20 de agosto de 2018, às 16h40min.

 Intimem-se

Às providências.

 Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 02 de julho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43896 Nr: 561-80.2010.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kut Modas Ltda, Nivaldo Alves Bertholo, Maria 

de Lourdes Zuliani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Pereira dos Santos - 

Procurador do Estado - OAB:Proc.Est.01, Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Código n. 43896

DECISÃO

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 128.

Portanto, proceda-se a busca, via sistema RENAJUD, sobre a existência 

de veículo em nome do executado, KUT MODAS LTDA, pessoa jurídica, 

inscrito no CNPJ sob n. 03.392.356/0001-06. Sendo positiva, anote-se a 

restrição judicial no prontuário do veículo localizado.

 Após, sendo ou não frutífera a busca, intime-se a exequente para 

requerer o que entender por direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do feito.

Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90866 Nr: 3097-59.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamaframe Auto Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 Código n. 43896

DECISÃO

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 128.

Portanto, proceda-se a busca, via sistema RENAJUD, sobre a existência 

de veículo em nome do executado, KUT MODAS LTDA, pessoa jurídica, 

inscrito no CNPJ sob n. 03.392.356/0001-06. Sendo positiva, anote-se a 

restrição judicial no prontuário do veículo localizado.

 Após, sendo ou não frutífera a busca, intime-se a exequente para 

requerer o que entender por direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do feito.

Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112759 Nr: 4095-22.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Gomes de Jesus, Osvaldo Leite de 

Jesus, Raildo da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 (...)DECISÃO: “Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha 

Luadson Moares de Souza. Declaro encerrada a instrução processual e 

concedo as partes o prazo para alegações finais nos termos do artigo 

403, § 3º, CPP. Às providências. Às providências.” NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida e saem intimados, _______ Neiva Bruna, Assessora de 

Gabinete II.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110212 Nr: 2721-68.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 (...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: “Vistos etc. Considerando a natureza do 

delito cuja pena mínima cominada é inferior a 2 (dois) anos, bem como os 

antecedentes da acusada, revelando que o (a) mesmo mantém sua 

primariedade, entendo pela viabilidade do benefício. Assim, presentes os 

demais requisitos que autorizam a suspensão condicional do processo, 

nos termos do art. 89 da lei 9.099/95, concedo a suspensão do processo 

pelo prazo de dois anos e acolho a proposta formulada pela representante 

do Ministério Público com fundamento no art. 89 da Lei 9.099/95, via de 

consequência, HOMOLOGO A SUSPENSÃO do processo movido contra 

CAMILA SOARES DA SILVA, por dois anos, sendo que a acusada ficará 

sujeita a período de prova, pelo prazo de 02 (dois) anos sob as seguintes 

condições: 1) não praticar nova infração penal; 2) proibição de 

ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a 30 (trinta) 
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dias , sem autorização do juiz; 3) comparecimento pessoal e obrigatório a 

juízo, bimestral, para informar e justificar suas atividades; 4) prestação 

pecuniária consistente no valor de ½ salário mínimo, o valor de R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), divido em quatro vezes. Expirado o 

prazo sem revogação, que voltem os autos conclusos para que seja 

declarada extinta a punibilidade. Aguarde-se o presente feito em cartório 

para o cumprimento das condições legais. Às providências. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário”. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_______ Neiva Bruna de Almeida, Assessora de Gabinete II.RAUL LARA 

LEITEJuiz de DireitoGileade Pereira Souza MaiaPromotora de 

JustiçaMarcos Wagner Santana VazAdvogadoCamila Soares da 

Silvaacusada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93863 Nr: 1758-31.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 4 de julho de 2018, às 14h00min.

Código n. 93863

Autos n. 1758-31.2014.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Ailton Rosa de Oliveira

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite, a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia, o acusado Ailton Rosa 

de Oliveira, a advogada de defesa, Dra. Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho, inscrita na OAB/MT n. 14663.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. O réu foi 

interrogado, cujo ato foi devidamente registrado em sistema de áudio e 

vídeo. Registre-se que a gravação observou o disposto no Provimento 

71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. A advogada de defesa pugnou 

pela concessão de prazo para juntada de substabelecimento.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a advogada de 

defesa juntar aos autos o substabelecimento. Por fim, declaro encerrada a 

instrução processual e concedo às partes o prazo para alegações finais 

nos termos do artigo 403, § 3º, Código de Processo Penal. Às 

providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _______ 

Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Ana Maria de Oliveira Barros Carvalho

OAB/MT n. 14663

Ailton Rosa de Oliveira

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125982 Nr: 1225-33.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Augusto Burin Arnaut, Thallys Michael 

da Silva, Renan Ferreira Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 (...) DECISÃO: Vistos, etc. A priori, considerando o número de 

denunciados (três) e a escassez de agentes para manter a segurança do 

local, entendo por bem manter os réus algemados. A defesa e o Ministério 

Público não opuseram objeção. O MM. Juiz indeferiu o pedido de 

revogação da prisão do denunciado Daniel Augusto Burin Arnaut, 

conforme fundamentação contida na gravação de áudio e vídeo anexa. 

Por fim, designo audiência de continuação da instrução para o dia 23 de 

julho de 2018, às 14h00, com a finalidade de ouvir a testemunha Wagner 

dos Santos Pardinho e proceder ao interrogatório dos demais denunciados 

(Thallys Michael da Silva e Renan Ferreira Amaral). NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida e saem intimados, _______ Katiele Carriel, Assessora de 

Gabinete I.Raul Lara LeiteJuiz de DireitoGileade Pereira Souza 

MaiaPromotora de JustiçaMarcos Wagner Santana VazAdvogado – 

OAB/MT 14783Thallys Michael da SilvaAcusado Renan Ferreira 

AmaralAcusado

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34144 Nr: 2375-35.2007.811.0005

 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: JPdS, MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIZAEL DE SOUZA, 

para devolução dos autos nº 2375-35.2007.811.0005, Protocolo 34144, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 120411 Nr: 3449-75.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Hillary Santos Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelica Rodrigues Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Daniela Tussolini de 

Almeida - OAB:21589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 

2018 às 13h30min.

 Cite-se e intime-se a querelada para comparecer no ato, acompanhado de 

advogado, caso contrário ser-lhe-á nomeado defensor público, bem como 

de que deverá trazer suas testemunhas até no máximo de 05 (cinco), ou 

requerer a intimação das mesmas com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias antes da data de realização da audiência.

Intimem-se as testemunhas arroladas na queixa-crime, a Querelante, o 

MPE e, se necessário, a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIEDIMO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 
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audiência de Conciliação para o dia 22/08/2018 às 09hs e 00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA ANTONIA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 01/08/2018 às 11hs e 00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015133-94.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA GESTAL PAES OAB - SP0183956A (ADVOGADO)

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.C. HEMING DOS SANTOS LIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

EDENIR VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8015133-94.2013.8.11.0005. REQUERENTE: PERSIO OLIVEIRA LANDIM 

REQUERIDO: EDENIR VIEIRA, M.C. HEMING DOS SANTOS LIRA & CIA LTDA 

- ME Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES BRILHANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 08hs e 45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES BRILHANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 08hs e 10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ASA MAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 10hs e 20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. ROBERTO DE OLIVEIRA LEITE EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

Intimação para o advogado do Polo Passivo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 17/10/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IDILENE IRENE DA ROSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR ANTONIA FELIPPE (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 08/08/2018 às 09hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIOS DE ARRUDA LINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000354-83.2018.8.11.0005. REQUERENTE: BRUNO VINICIOS DE ARRUDA 

LINO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. 1 

– Converto o julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 19 de julho de 2018, às 15h00min.. 3 - Intimem-se 

as partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado 

que a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do 

processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 

2º). 4 – As partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) 

para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão 

protocolar o rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 

9.099/95). 5 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 15 de 

junho de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HELDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE ABEL DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR (REQUERIDO)

ABEL DE OLIVEIRA PINTO (REQUERIDO)

FABIO JUNIOR TRINDADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001229-87.2017.8.11.0005. REQUERENTE: HELDO PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: ESPÓLIO DE ABEL DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR, ABEL DE 

OLIVEIRA PINTO, LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO, FABIO JUNIOR 

TRINDADE Vistos, etc. 1 - Acolho a justificativa apresentada pelos 

Requeridos. 2 - Por consequência, redesigno a audiência anteriormente 

designada, para o dia 19 de julho de 2018 às 14h00min. 3 - Intimem-se as 

partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que 

a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 13 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HELDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE ABEL DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR (REQUERIDO)

ABEL DE OLIVEIRA PINTO (REQUERIDO)

FABIO JUNIOR TRINDADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001229-87.2017.8.11.0005. REQUERENTE: HELDO PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: ESPÓLIO DE ABEL DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR, ABEL DE 

OLIVEIRA PINTO, LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO, FABIO JUNIOR 

TRINDADE Vistos, etc. 1 - Acolho a justificativa apresentada pelos 

Requeridos. 2 - Por consequência, redesigno a audiência anteriormente 

designada, para o dia 19 de julho de 2018 às 14h00min. 3 - Intimem-se as 

partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que 

a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 13 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-07.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

OSVALDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010573-07.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MANUELA DAYANNE 

ARAUJO DE OLIVEIRA, OSVALDO SIQUEIRA REQUERIDO: ANTONIO 

ALVES NOGUEIRA Vistos, etc. 1 - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de julho de 2018, às 16h00min. 2 - Intimem-se as 

partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que 

a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 20 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-54.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010447-54.2016.8.11.0005. REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03 de agosto de 2018, às 13h00min. 2 - Intimem-se as partes 

para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 25 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000587-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000587-17.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03 de agosto de 2018, às 13h30min. 2 - Intimem-se as partes 

para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 
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resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 25 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-43.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010493-43.2016.8.11.0005. REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 - Acolho a justificativa apresentada pelo 

exequente e redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

de julho de 2017, às 16h30min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 - As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 25 de junho de 2018 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012938-73.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LOZINA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012938-73.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: LOZINA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Tendo em 

vista a petição da parte executada alegando que não foi intimada do 

acórdão proferido, determino a remessa dos autos à Turma Recursal para 

análise da petição da parte onde alega nulidade do acórdão, uma vez que 

a competência para decidir sobre a matéria é do Relator. Cumpra-se. 

Diamantino, 05 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-07.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

OSVALDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010573-07.2016.8.11.0005 REQUERENTE: MANUELA DAYANNE ARAUJO 

DE OLIVEIRA, OSVALDO SIQUEIRA REQUERIDO: ANTONIO ALVES 

NOGUEIRA Vistos etc. O juízo de admissibilidade sobre o recebimento do 

recurso inominado não consta na lei 9.099/95, de forma que com a atual 

redação do artigo 1.010, § 3°, do CPC, tal ato cabe a Turma Recursal. 

Assim, havendo contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da 

parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 04 de setembro de 2017 José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-54.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010447-54.2016.8.11.0005 REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em diligência para 

oitiva de testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de novembro de 2017, às 13h30min. 3 - Intimem-se as partes 

para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se Diamantino/MT, 01 de agosto de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000587-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000587-17.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 - Em análise dos autos, observo a relação de 

conexão da presente ação com outras reclamações envolvendo as 

mesmas partes, quais sejam as de n°. 8010493-43.2016.8.11.0005, n°. 

8010447-54.2016.8.11.0005, n°. 8010425-93.2016.8.11.0005, nas quais já 
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foi determinada a conexão para julgamento simultâneo, sendo possível o 

reconhecimento da conexão destas com a presente, com fundamento no 

artigo 55 do Código de Processo Civil. Nesse aspecto, Luiz Guilherme 

Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam: “Dá-se a conexão, como 

informa o art. 103 do CPC, quando duas ou mais causas tiverem objeto 

(pedido) ou causa de pedir (seja esta próxima ou remota) comuns. […] 

diante da identidade de causa de pedir ou de pedido, verifica-se a 

afinidade existente entre as ações, que conduzirá ao julgamento do 

mesmo tema (ao menos em parte) mais de uma vez. Precisamente aí está 

o fundamento da reunião de processos determinada pela conexão ou pela 

continência: evitar a coexistência de decisões contraditórias e dar maior 

eficiência à atividade processual (princípio da economia processual) – já 

que, diante da existência de questões comuns nas causas, será possível, 

muitas vezes, aproveitar atos de um processo em outro, reduzindo custos 

e tempo em ambos” (Curso de Processo Civil, vol. 2, Processo de 

Conhecimento, Revista dos Tribunais, 2008, p. 50/51). Posto isso, 

reconheço a existência de conexão da presente ação com as seguintes 

ações: n°. 8010493-43.2016.8.11.0005, n°. 8010447-54.2016.8.11.0005, 

n°. 8010425-93.2016.8.11.0005, determinado a reunião para julgamento 

simultâneo. 2 - Ainda, converto o julgamento em diligência para oitiva de 

testemunhas. 3 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07 de novembro de 2017, às 13h30min. 4 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 5 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 6 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se Diamantino/MT, 01 de agosto de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-43.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010493-43.2016.8.11.0005. REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 - Acolho a justificativa apresentada pelo 

exequente e redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

de julho de 2017, às 16h30min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 - As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 25 de junho de 2018 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-27.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

THAMIRES OHANA SANTANA VIEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMOLIN SIMON & CIA LTDA (REQUERIDO)

NESTLE BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010367-27.2015.8.11.0005. REQUERENTE: THAMIRES OHANA SANTANA 

VIEIRA DIAS, ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: NESTLE 

BRASIL LTDA., DALMOLIN SIMON & CIA LTDA Vistos. Dispensado o 

relatório conforme autoriza o artigo 38 da Lei 9.099/99. Decido. O objetivo 

dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, bem como para corrigir erro 

material, conforme se infere do artigo 1.022 do CPC. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. 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”. Na hipótese dos autos, o 

embargante alega que houve contradição e omissão na sentença que 

julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, no que se refere a 

necessidade de realização da perícia técnica para estabelecimento do 

nexo causal, ao pedido contraposto, bem como a data constante na 

sentença, que remete ao ano de 2018 como a data de aquisição do 

produto. Analisando os autos, verifica-se que assiste razão a parte 

embargante somente quanto a existência de erro material na descrição da 

data de aquisição do produto, uma vez que a sentença refere-se a data 

de 03/01/2018, entretanto, o produto foi adquirido em 03/01/2015. Contudo, 

os demais pontos dos os embargos de declaração opostos apenas 

objetivam alterar o resultado do julgado, o que é inadmissível, devendo, 

portanto, ser perseguido mediante interposição de recurso próprio. 

Primeiramente, diferentemente do alegado pela parte embargante, foi 

apreciada a necessidade de prova técnica pericial, contudo, o 

entendimento deste Juízo foi no sentido de que o presente caso não se 

trata de caso complexo, passível de julgamento mediante as provas 

coligidas aos autos, sendo desnecessária a perícia técnica, principalmente 

pela inviabilidade da medida em razão do tempo decorrido do evento – 

período superior a dois anos. Por fim, quanto a alegação de que este juízo 

não acolheu o pedido contraposto, contrariando o exposto nos autos, não 

há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente 

neste ponto decisão, tratando-se apenas de mera irresignação da parte 

embargante. Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, apenas para corrigir o erro material constante na data de 

aquisição do produto, fazendo constar a data 03.01.2015 aonde se lê 

03.01.2018, e MANTENHO inalterado os demais termos da r. sentença. 

Intimem-se as partes da presente decisão. Certifique-se o trânsito em 

julgado da r. sentença, após, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

04 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014965-92.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR PEREIRA ABRANTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que houve transação nos autos (id. 13955216), 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 924, II, do CPC. Sem custas 
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ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino/MT, 04 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014179-48.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA LARISSA GUERINI BETTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8014179-48.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: ROBERTA LARISSA GUERINI 

BETTIN EXECUTADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 04 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 042/2018

* A Portaria nº 042/2018 - referente à Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo para Credenciamento de Conciliador - encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 2018

* A decisão completa referente ao Proesso Seletivo para Credenciamento 

de Estagiários encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

EDITAL Nº 003/2018

* O Edital n° 003/2018 - referente à abertura do Processo Seletivo para 

Credenciamento de Conciliadores - encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003472-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SANTOS VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES DE ARAUJO OAB - MS8150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUVANE PUNDRICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1003472-68.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Determino que o feito tramite sob segredo de justiça. No que 

tange ao pedido de antecipação de tutela para exoneração dos alimentos 

provisórios, verifico o cabimento vez que a parte ré possui vínculo 

empregatício, consoante se vê na imagem colacionada aos autos de id 

13385643. Logo, defiro a liminar de exoneração pleiteada. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXESPOSA. A 

obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de 

solidariedade (art. 1.694 do Código Civil) e de mútua assistência. Ausente 

prova que justifique a necessidade da manutenção da pensão alimentícia e 

demonstrada a alteração nas possibilidades, cabível a exoneração do 

alimentante do encargo, já que a alimentanda tem condições de prover o 

próprio sustento. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70074736307, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 27/09/2017). Visando oportunizar às partes a auto 

composição, favorecendo a celeridade e a economia processual e 

atendendo ao novos preceitos do Código de Processo Civil, designe-se 

audiência de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Cite-se e intime-se a 

requerida, nos termos da lei. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Serve 

a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 05/07/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000517-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY WILSON MOREIRA (AUTOR)

ANDRIELE KAUANE SANTOS PEGORARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1000517-64.2018.8.11.0037. Vistos etc. Intimem-se as partes para que 

retifiquem o acordo entabulado, fixando os alimentos em percentual do 

salário mínimo, na forma solicitada pelo Ministério Público. Após, 

venham-me os autos conclusos para homologação. Cumpra-se. Primavera 

do Leste, 05 de Julho de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004453-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURICELIA CENTURION BARBOSA OAB - 016.384.941-26 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Celso Getulio de Souza Filho (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004453-97.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

05/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004474-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMARY MARIA MONTEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO PEREIRA OAB - PR12958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JURANDIR STANCKE (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004474-73.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

05/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004490-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA GABRIELLA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

DEUSIMAR FERNANDES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EROMAR BARBOSA BELEM OAB - MT0007003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERLI DE SOUZA SNTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA DA SILVA OAB - GO46771 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004490-27.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

05/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004478-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANUEL GONZALEZ ABARRIO (REQUERENTE)

ROSANGELA ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004478-13.2018.8.11.0037. Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, concluso. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 05/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004031-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENEZES DE SENA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1004031-59.2017.8.11.0037. Vistos, etc. Defiro os pedidos ministeriais 

retro, para tanto, designo audiência para oitiva da genitora e da avó 

paterna da infante para o dia 10/10/2018, às 14h30min. Intimem-se as 

partes para o ato designado. Cientifiquem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 05/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003189-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1003189-45.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial e defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça. Designo audiência de entrevista[1] 

para o dia 26/09/2018 às 17h00min, quando, após um melhor 

embasamento do feito e com a oitiva do interditando, será analisado o 

pedido liminar. Friso que nenhum laudo médico juntado é expresso acerca 

da incapacidade de Rogério, razão pela qual, postergo a análise do pleito 

de curatela provisoria para a referida audiência. Dê-se vista ao Ministério 

Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo 

cópia da presente como mandado/oficio/ carta precatória, sendo o caso. 

Primavera do Leste, 05/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito [1] Interdição. Necessidade de interrogatório do 

interditando. Somente em casos especiais, de pessoas gravemente 

excepcionais, inexiste qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no 

interesse do interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud 

THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 

44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 161210 Nr: 8686-62.2015.811.0037

 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: WALMIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO RAVANELLO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Tainara 

Ravanello Carbonieri , OAB n° 15.651/MT, para promover a devolução dos 

autos, com urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149529 Nr: 4144-98.2015.811.0037

 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: MAURA DE LUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO RAVANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 20442-O

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Tainara 

Ravanello Carbonieri , OAB n° 15.651/MT, para promover a devolução dos 

autos, com urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 66452 Nr: 6237-44.2009.811.0037

 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: GEW, JW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 
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Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Renato 

Souza Dutra , OAB n° 5.809/MT, para promover a devolução dos autos, 

com urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53036 Nr: 856-89.2008.811.0037

 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: GTDOS, GTDOS, CÉLIO SOUZA CARMO, LIRA PEREIRA 

DA TRINDADE, GDOC, GDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Marcos 

Silva Nascimento, OAB n° 12.974-A/MT, para promover a devolução dos 

autos, com urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162059 Nr: 1274-46.2016.811.0037

 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: ROSIMEIRE DOS SANTOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Marcelo 

Piloto Maciel , OAB n° 8.222-B/MT, para promover a devolução dos autos, 

com urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126113 Nr: 8675-04.2013.811.0037

 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: EFM, FÁBIO WILLIAM MARCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA FRANCISCATTO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Léo 

Nunes , OAB n° 5.999-B/MT, para promover a devolução dos autos, com 

urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124766 Nr: 7339-62.2013.811.0037

 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: ROSELI VEIGA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR TRAMPUSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Jose 

Luiz da Silva , OAB n° 7.458-A/MT, para promover a devolução dos autos, 

com urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 57363 Nr: 4967-19.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LOPES DA SILVA - 

OAB:MT 23.775/O, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762, 

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA - OAB:MT/ 21065/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FREITAS 

DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado 

Jefferson Lopes da Silva , OAB n° 23.775/MT, para promover a devolução 

dos autos, com urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 191812 Nr: 4700-32.2017.811.0037

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDDDCEDADPDL, PGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Izaul 

Nunes, OAB n° 12.211-B/MT, para promover a devolução dos autos, com 

urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 147731 Nr: 3357-69.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PDCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALÉRIUS HATIRO 

KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Izaul 

Nunes, OAB n° 12.211-B/MT, para promover a devolução dos autos, com 

urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137458 Nr: 8642-77.2014.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PDCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE ALVES AMORA - 

OAB:MT 20.032

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Izaul 

Nunes, OAB n° 12.211-B/MT, para promover a devolução dos autos, com 

urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 118889 Nr: 1265-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGE, BFME, IBMDS, NGME, LFMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Izaul 

Nunes, OAB n° 12.211-B/MT, para promover a devolução dos autos, com 

urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 69906 Nr: 2214-21.2010.811.0037

 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: CRLS, CELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS, AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Izaul 

Nunes, OAB n° 12.211-B/MT, para promover a devolução dos autos, com 

urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 155855 Nr: 7117-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU LUIZ BOKORNI, ALINE ROSA GARCIA, 

KARIS REGINA BOKORNI, STELA MARIS BOKORNI, RAISSA GARCIA 

BOKORNI, ROMEU LUIZ BOKORNI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, SILVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - 

OAB:5771

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Fabricio 

Leite Carneiro , OAB n° 21.428-B/MT, para promover a devolução dos 

autos, com urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 173089 Nr: 6842-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Cleiton 

Filgueira Sales , OAB n° 23.929/MT, para promover a devolução dos autos 

com urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149772 Nr: 4270-51.2015.811.0037

 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: MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Cleiton 

Filgueira Sales , OAB n° 23.929/MT, para promover a devolução dos autos 

com urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 73386 Nr: 5710-58.2010.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAAK, PKA, JVK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- DEFENSORA PÚBLICA - OAB:, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Anna 

Paula Landim da Silva Flesch , OAB n°14.932/MT, para promover a 

devolução dos autos com urgência, sob pena de adoção de providências 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 71484 Nr: 3799-11.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKDM, GRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Anna 

Paula Landim da Silva Flesch , OAB n°14.932/MT, para promover a 

devolução dos autos com urgência, sob pena de adoção de providências 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 171032 Nr: 5709-63.2016.811.0037

 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: JCCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição a ser realizada pela Corregedoria Geral de 

Justiça nos dias 16 e 17/07/2018,e o decurso do prazo em que estes 

autos foram retirados da Escrivania Judiciária, intimo o Advogado Alfredo 

de Oliveira Woyda, OAB n° 7719-B/MT, para promover a devolução dos 

autos, com urgência, sob pena de adoção de providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 169434 Nr: 5005-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MJSDS, TSDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerido não foi encontrado conforme a certidão de 

fls.38v, intimo a advogada da parte autora para manifestação no prazo 

legal .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 150406 Nr: 4585-79.2015.811.0037

 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: SGP, RGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando que os alimentos ora debatidos já estão abrangidos pela 

ação código 166703, conforme termo de audiência constante nos 

referidos autos, consoante extrato do sistema Apolo que colaciono, julgo 

extinto o processo, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações estilares.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145352 Nr: 2253-42.2015.811.0037

 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: DKFA, CFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA DE CAMARGO VIANA - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osana Reges Serejo 

Fonseca - OAB:29281

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos proposta Deivyd Kauan Ferreira Assis, 

representado por sua genitora Carina Ferreira de Moraes, em desfavor de 

Ayrton Assis Silva.

Às f. 70/73 aportou a notícia de que as partes compuseram acordo, com a 

juntada do respectivo termo.

É o relato. Decido.

Quanto ao acordo firmado, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Defiro o levantamento do valor depositado a título de alimentos junto à 

Conta Única vinculado a este processo, mediante transferência bancária 

para a conta informada à f. 75. Expeça-se o competente alvará.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face 

a gratuidade da Justiça.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Transitada em julgado expeçam-se os documentos necessários.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 17 de janeiro de 2017.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 72626 Nr: 4948-42.2010.811.0037

 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: SUFIA MAZUR ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado às fls. 98 intimo a inventariante, por 

i n te rméd io  de  seus  advogados  R ICARDO BATISTA 

DAMÁSIO-OAB/MT-7222-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA-OAB/MT-13.059, 

para, no prazo de 10(dez) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de 

intimação pessoal dos herdeiros e caso reste infrutífera nomeação de 

inventariante dativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162284 Nr: 1371-46.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTPDS, JKPDS, APPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Código: 162284

Vistos etc.

Tendo em vista a quitação do débito alimentar, conforme informado pelo 

causídico às fls.59/60, com a concordância ministerial às fls.79, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

inciso, II, do CPC.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face 

à gratuidade da Justiça.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, ___ de ___________ de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138031 Nr: 9034-17.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBV, CFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 162284

Vistos etc.

Tendo em vista a quitação do débito alimentar, conforme informado pelo 

causídico às fls.56, com a concordância ministerial às fls.56v, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

inciso, II, do CPC.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face 

à gratuidade da Justiça.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, ___ de ___________ de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 114365 Nr: 4779-84.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPSS, PHDSS, EMDS, LFSS, ILSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA POSSER - OAB:MT 

9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 114365

Vistos etc.

Diante do abandono processual, acolho o pedido formulado pelo Ministério 

Público às fls. 52-v e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no art.485, inciso III do CPC, determinando seu 

arquivamento com as cautelas de estilo.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, ___ de ___________ de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149344 Nr: 4041-91.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXK, CXDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 149344

Vistos etc.

Defiro o pedido de extinção do feito de fl. 46, formulado pela requerente, 

de modo que homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Outrossim, revogo a decisão de fls. 42/43, a qual decretou a prisão civil do 

requerido.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

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

Primavera do Leste, ____ de ___________ de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178133 Nr: 9658-95.2016.811.0037

 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: CLARICE ROSSETO FELSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR ROSSETTO - ESPÓLIO, SUFIA MAZUR 

ROSSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI DAL CORTIVO - OAB:PR 

62.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B

 Autos Cód.: 178133

Vistos, etc.

Intimem-se os herdeiros e o inventariante para que se manifestem quanto 

ao pedido de habilitação de crédito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos à 

parte autora e, em seguida, façam-me conclusos.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 57743 Nr: 5402-90.2008.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO RICARDO ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A

 Considerando o auto de constatação juntado às fls. 162 intimo às partes, 

por intermédio de seus advogados, para manifestação no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 171761 Nr: 6087-19.2016.811.0037

 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: TBCF, EFDS, BBCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 171761

Vistos etc.

Defiro o pedido de extinção do feito de fl. 65/72, formulado pela 

requerente, ratificado pelo Ministério Público (fls. 36).

Em consequência JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, ___ de ___________ de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001742-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TAKENAKA ARARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAGAKO UMEKAWA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Número do Processo: 

1001742-22.2018.8.11.0037, : Espécie: ARROLAMENTO SUMÁRIO (31)/

[Inventário e Partilha]. REQUERENTE: SANDRA TAKENAKA ARARA 

REQUERIDO: NAGAKO UMEKAWA Vistos etc. Recebo a inicial e defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça. A inicial foi proposta por Sandra 

Takenara Arara, em decorrência da morte de sua genitora Nagako 

Umekawa, oportunidade em que noticia que a de cujus era divorciada e 

deixou seis filhos. Outrossim, aduz que seus cinco irmãos lhe outorgaram 

procuração para representa-los no processo sucessórios, tendo em vista 

que quatro deles residem no Japão e um, apesar de residir nesta comarca, 

não fala português fluentemente. Nomeio inventariante a requerente, a 

qual deverá prestar compromisso. Considerando que há acordo total entre 

as partes interessadas, as quais são maiores e capazes, a respeito dos 

bens e partilha dos mesmos, os quais não superam o valor de 1000 (mil) 

salários mínimos, trata-se de Ação de Arrolamento Sumário. Friso que no 

arrolamento não há que se falar em intervenção das Fazendas Públicas, 

vez que o art. 659, do CPC, não impõe a necessidade de recolhimento de 

ITCD para a homologação da partilha amigável realizada entre partes 

maiores. In verbis: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes 

capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com 

observância dos arts. 660 a 663. Nesse sentido a jurisprudência também 

se posiciona: “no arrolamento é inviável qualquer discussão sobre o 

imposto de transmissão conhecido como ‘causa mortis’, não se 

submetendo, portanto, a nenhuma conferência ou exigência da Fazenda 

em relação ao seu recolhimento [...] A idéia do legislador foi a de facilitar a 
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solução de transmissão dos bens através do arrolamento, sempre de 

pequena monta, não fazendo nenhum sentido que se exija tenham os 

herdeiros que vencer a burocracia e a dificuldade oriunda do cumprimento 

de Portaria junto ao Posto Fiscal que, além de normalmente ser distante da 

sede do Poder Judiciário competente para prestar a jurisdição, ainda impõe 

exigências que se constituem num verdadeiro e invencível calvário para 

os pequenos beneficiários de herança [...]”. (TJSP. Agravo de Instrumento 

nº 1324.344-SP) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÂO CAUSA MORTIS. 

ITCD. PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO 

DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. 

RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, CF. MATÉRIA 

PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação Cível contra sentença 

proferida no procedimento de arrolamento sumário. 1.1. Expedição de 

formal de partilha de imóvel e de veículo à meeira e à herdeira do autor da 

herança, sem prova de quitação do ITCD. 2. É fato incontroverso a 

aplicação do arrolamento sumário ao caso, pois as partes são maiores, 

capazes e há consenso na partilha na partilha dos bens. 2.1. O legislador, 

ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de 

inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão 

dos bens do de cujus da forma mais célere possível. 2.2. Em face dessa 

peculiaridade do arrolamento sumário, o art. 662, § 2º, do CPC dispõe que 

no referido instituto não serão apreciadas questões relativas à quitação 

de tributos cabíveis. 3.3 Eventuais diferenças apuradas pelo Fisco em 

sede administrativa poderão ser cobradas por execução fiscal. 3. A 

obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao 

julgamento da partilha (art. 664, § 5º, CPC) foi afastada pelo próprio art. 

659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 3.1. A 

inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 

659, § 2º, com foco na celeridade processual, permite que a partilha 

amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de 

transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de 

partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada 

para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente 

devido. 3.2. Precedente desta Turma: "(...) 2. O Novo Código de Processo 

Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha à quitação dos 

tributos cabíveis, limitando-se, apenas, a determinar, após o trânsito em 

julgado, a intimação da Fazenda Pública para o lançamento administrativo 

do tributo cabível. (...)" (20150710123720APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2ª 

Turma Cível, DJE: 15/08/2016) 4. Tal regra excepcionou o art. 192 do 

Código Tributário Nacional ("nenhuma sentença de julgamento de partilha 

ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos 

relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas"), haja vista que, tendo 

por base o rol elencado no art. 146 da Constituição Federal, o conteúdo do 

supracitado artigo não é de natureza tributária, e sim processual, sendo o 

mesmo entendimento aplicado ao art. 31 da Lei de Execução Fiscal. 4.1. 

Desse modo, não sendo os dispositivos de reserva de Lei Complementar, 

entende-se que o mencionado artigo do CTN poderá ser derrogado por Lei 

Ordinária mais recente. 5. Em suma: diante da nova sistemática processual 

civil, não há se proceder em tais casos (arrolamento sumário) à 

verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da 

homologação da partilha, devendo tal matéria ser tratada na esfera 

administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha. 6. 

Apelação improvida. (TJDF. Processo 20160710150948 DF 

0014355-66.2016.8.07.0007. Orgão Julgador: 2ª TURMA CÍVEL. 

Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2018 . Pág.: 622/635. Julgamento: 13 

de Dezembro de 2017. Relator: JOÃO EGMONT) Pedido de pagamento do 

imposto após homologação da partilha. Grande discussão doutrinária. 

Necessidade de separação dos efeitos materiais e dos efeitos 

processuais. Materialmente, pagamento deve ser feito até 30 dias após 

decisão homologatória do cálculo ou despacho para pagamento. Incidência 

do artigo 17 da Lei Estadual 10.705/00, e do artigo 31, I do Decreto nº 

46.655/02. Prazo de 180 dias, a contar da abertura da sucessão, para 

pagamento sob pena de multa; ressalvada a possibilidade de dilação de 

prazo por justo motivo (artigo 17, § 1º Lei Estadual 10.705/00 e artigo 31, § 

1º,"1"do Decreto nº 46.655/02). Ainda não ocorreu prazo de 180 dias, 

pelo menos ao que se pode constar dos documentos juntados, 

impossibilidade de se falar, no presente momento, de dilação de prazo. 

Processualmente, homologação de arrolamento apenas exige prova de 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas 

(artigo 1.031 do Código de Processo Civil). ITCMD que não se encaixa em 

tal definição. [...] (TJSP. Processo AI 20368047920138260000 SP. Orgão 

Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 05/12/2013. 

Julgamento: 5 de Dezembro de 2013. Relator: Ana Lucia Romanhole 

Martucci) “[...] certo que, antes do trânsito em julgado da sentença de 

homologação da partilha ou adjudicação (proferida no procedimento de 

arrolamento sumário), inexiste intervenção da Fazenda Pública [...] ” (STJ. 

REsp 1150356/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

09/08/2010, DJe 25/08/2010) Ante o exposto, intime-se a inventariante 

para, no prazo de 30 dias, juntar aos autos as certidões negativas 

municipais, estaduais (1. certidão negativa de débitos expedida pela PGE; 

2. certidão negativa de ICMS/IPVA pela Secretaria de Estado de Fazenda, 

vez que colacionou somente a certidão negativa de débitos fiscais e 

outras irregularidades expedida pela SEFAZ no ID 12369150 - Pág. 13) e 

federais, bem como apresente plano de partilha. Com as certidões e 

manifestação da inventariante, volte-me o feito concluso para deliberar 

acerca da partilha. Cumpra-se. Primavera do Leste, 05/07/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004923-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DINARTE BEMME (REQUERENTE)

ELITON BEMME (REQUERENTE)

TAMARA BEMME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMARA INES ROCKENBACH (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004923-65.2017.8.11.0037. 

Vistos etc. Considerando que há acordo total entre as partes 

interessadas, as quais são maiores e capazes, a respeito dos bens e 

partilha dos mesmos, trata-se de Ação de Arrolamento Sumário. A inicial 

foi proposta por todos os herdeiros, representados pelo mesmo causídico, 

em decorrência da morte de Rosmara Inês Rocknbach, oportunidade em 

que já apresentaram plano de partilha dos bens deixados por ambos os de 

cujus. As Fazendas Públicas Federal e Municipal manifestaram 

desinteresse no feito (ID 10769296 - Pág. 1 e seguintes). Não obstante a 

Fazenda Pública Estadual ainda não tenha se manifestado, deixando 

transcorrer seu prazo (certidão de ID 11675994 - Pág. 1), friso que no 

arrolamento não há que se falar em intervenção das Fazendas Públicas, 

vez que o art. 659, do CPC, não impõe a necessidade de recolhimento de 

ITCD para a homologação da partilha amigável realizada entre partes 

maiores. In verbis: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes 

capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com 

observância dos arts. 660 a 663. Nesse sentido a jurisprudência também 

se posiciona: “no arrolamento é inviável qualquer discussão sobre o 

imposto de transmissão conhecido como ‘causa mortis’, não se 

submetendo, portanto, a nenhuma conferência ou exigência da Fazenda 

em relação ao seu recolhimento [...] A idéia do legislador foi a de facilitar a 

solução de transmissão dos bens através do arrolamento, sempre de 

pequena monta, não fazendo nenhum sentido que se exija tenham os 

herdeiros que vencer a burocracia e a dificuldade oriunda do cumprimento 

de Portaria junto ao Posto Fiscal que, além de normalmente ser distante da 

sede do Poder Judiciário competente para prestar a jurisdição, ainda impõe 

exigências que se constituem num verdadeiro e invencível calvário para 

os pequenos beneficiários de herança [...]”. (TJSP. Agravo de Instrumento 

nº 1324.344-SP) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÂO CAUSA MORTIS. 

ITCD. PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO 

DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. 

RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, CF. MATÉRIA 

PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação Cível contra sentença 

proferida no procedimento de arrolamento sumário. 1.1. Expedição de 
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formal de partilha de imóvel e de veículo à meeira e à herdeira do autor da 

herança, sem prova de quitação do ITCD. 2. É fato incontroverso a 

aplicação do arrolamento sumário ao caso, pois as partes são maiores, 

capazes e há consenso na partilha na partilha dos bens. 2.1. O legislador, 

ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de 

inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão 

dos bens do de cujus da forma mais célere possível. 2.2. Em face dessa 

peculiaridade do arrolamento sumário, o art. 662, § 2º, do CPC dispõe que 

no referido instituto não serão apreciadas questões relativas à quitação 

de tributos cabíveis. 3.3 Eventuais diferenças apuradas pelo Fisco em 

sede administrativa poderão ser cobradas por execução fiscal. 3. A 

obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao 

julgamento da partilha (art. 664, § 5º, CPC) foi afastada pelo próprio art. 

659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 3.1. A 

inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 

659, § 2º, com foco na celeridade processual, permite que a partilha 

amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de 

transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de 

partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada 

para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente 

devido. 3.2. Precedente desta Turma: "(...) 2. O Novo Código de Processo 

Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha à quitação dos 

tributos cabíveis, limitando-se, apenas, a determinar, após o trânsito em 

julgado, a intimação da Fazenda Pública para o lançamento administrativo 

do tributo cabível. (...)" (20150710123720APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2ª 

Turma Cível, DJE: 15/08/2016) 4. Tal regra excepcionou o art. 192 do 

Código Tributário Nacional ("nenhuma sentença de julgamento de partilha 

ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos 

relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas"), haja vista que, tendo 

por base o rol elencado no art. 146 da Constituição Federal, o conteúdo do 

supracitado artigo não é de natureza tributária, e sim processual, sendo o 

mesmo entendimento aplicado ao art. 31 da Lei de Execução Fiscal. 4.1. 

Desse modo, não sendo os dispositivos de reserva de Lei Complementar, 

entende-se que o mencionado artigo do CTN poderá ser derrogado por Lei 

Ordinária mais recente. 5. Em suma: diante da nova sistemática processual 

civil, não há se proceder em tais casos (arrolamento sumário) à 

verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da 

homologação da partilha, devendo tal matéria ser tratada na esfera 

administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha. 6. 

Apelação improvida. (TJDF. Processo 20160710150948 DF 

0014355-66.2016.8.07.0007. Orgão Julgador: 2ª TURMA CÍVEL. 

Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2018 . Pág.: 622/635. Julgamento: 13 

de Dezembro de 2017. Relator: JOÃO EGMONT) Pedido de pagamento do 

imposto após homologação da partilha. Grande discussão doutrinária. 

Necessidade de separação dos efeitos materiais e dos efeitos 

processuais. Materialmente, pagamento deve ser feito até 30 dias após 

decisão homologatória do cálculo ou despacho para pagamento. Incidência 

do artigo 17 da Lei Estadual 10.705/00, e do artigo 31, I do Decreto nº 

46.655/02. Prazo de 180 dias, a contar da abertura da sucessão, para 

pagamento sob pena de multa; ressalvada a possibilidade de dilação de 

prazo por justo motivo (artigo 17, § 1º Lei Estadual 10.705/00 e artigo 31, § 

1º,"1"do Decreto nº 46.655/02). Ainda não ocorreu prazo de 180 dias, 

pelo menos ao que se pode constar dos documentos juntados, 

impossibilidade de se falar, no presente momento, de dilação de prazo. 

Processualmente, homologação de arrolamento apenas exige prova de 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas 

(artigo 1.031 do Código de Processo Civil). ITCMD que não se encaixa em 

tal definição. [...] (TJSP. Processo AI 20368047920138260000 SP. Orgão 

Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 05/12/2013. 

Julgamento: 5 de Dezembro de 2013. Relator: Ana Lucia Romanhole 

Martucci) “[...] certo que, antes do trânsito em julgado da sentença de 

homologação da partilha ou adjudicação (proferida no procedimento de 

arrolamento sumário), inexiste intervenção da Fazenda Pública [...] ” (STJ. 

REsp 1150356/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

09/08/2010, DJe 25/08/2010) Ante o exposto, intime-se o inventariante 

para que junte aos autos a certidão negativa expedida pela PGE, no prazo 

de vinte dias, vez que colacionou somente a certidão negativa de débitos 

fiscais e outras irregularidades expedida pela SEFAZ no ID 10339007 - 

Pág. 1, a qual, conforme nota de observação na própria certidão, não 

alcança débitos fiscais da PGE, bem como ratifique ou retifique o plano de 

partilha. Com as certidões e manifestação do inventariante, volte-me o 

feito concluso para deliberar acerca da partilha. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 05/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003853-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VIDAL STEFANES (REQUERENTE)

CLAUDIA PATRICIA STEFANES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIANE ANDREA MANOEL OAB - MT13907/B (ADVOGADO)

MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - MT13300/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO DORNELIO STEFANES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003853-13.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARCELO VIDAL STEFANES, 

CLAUDIA PATRICIA STEFANES INVENTARIADO: GETULIO DORNELIO 

STEFANES Vistos, etc. Trata-se de inventário. A inicial veio acompanhada 

da documentação pertinente, incluindo-se o plano de partilha (ID 9515300, 

pág. 3 e 4), se verificando que os herdeiros constituíram o mesmo 

procurador. Foram citadas as Fazendas Públicas Municipal (ID 10337170), 

Estadual (ID 10337168) e Nacional (ID 10337169), tendo, tão somente, a 

Fazenda Pública Municipal se manifestado, declarando a inexistência de 

débitos em nome do de cujus, bem como juntado boletim imobiliário do 

imóvel a ser partilhado, transcorrendo o prazo in albis, para as demais. 

Foram juntados aos autos: a) comprovante de propriedade dos bens da de 

cujus (ID 9515882, ID 9515854, ID 9516042, ID 9515970 e 9516537); b) 

cópia do RG, CPF, certidão de casamento, na qual está averbada a 

separação judicial e de óbito (ID 9515400 e ID 9515542); c) certidões 

negativas das Fazendas Municipal (ID 9516943), Estadual (ID 9516939) e 

Nacional (ID 9516977). É o relato. Decido. Compulsando os autos, verifico 

que o pedido obedeceu às disposições do CPC, tendo sido apresentados 

todos os documentos necessários. Ante ao exposto, estando preenchidos 

os requisitos legais, homologo por sentença, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos, a partilha (ID 9515300, pág. 3 e 4) dos bens 

deixados pelo de cujus, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública. Expeça-se formal de partilha, 

consoante disposto nas primeiras declarações. Adotadas tais 

providências, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Publicada e registrada no sistema. Ciência às 

partes. Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o 

caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 05 de Julho de 2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003363-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ANTONIA JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003363-54.2018.8.11.0037. Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeçam-se os 

documentos necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta 
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Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste, 05 de Julho de 2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36621 Nr: 4646-86.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA, FÁTIMA 

LÍLIAN DA PAZ ROSA DE CAMARGO, VERA TRISTÃO DA ROCHA 

CAMARGO, CLAUDIO CESAR DA ROCHA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MACHADO WEGHER - 

OAB:RS. 30E384, FLORI FRANCISCO BARRETO DO AMARAL WEGHER - 

OAB:RS. 21256, GLAUBER LEMOS VIEIRA - OAB:31092/RS, GLENIO 

LEMOS VIEIRA - OAB:60411/RS, JOSÉ AMIR DO AMARAL - 

OAB:RS-45182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, ZAID ARBID - OAB:1822A

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69611 Nr: 1918-96.2010.811.0037

 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: ROMEU FROELICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER LÚCIO BORGES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BATISTA DE 

VASCONCELOS - OAB:6259-B/MT

 INTIMO o advogado do requerido para apresentar as razões finais 

escritas, conforme decisão de fl. 302

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111929 Nr: 2385-07.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES 

ROMAGNOLI ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 INTIMO as partes para prestarem informação quanto ao integral 

adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 7705-09.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIGNO ALCIDES BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o Dr Evaristo Aragão Santos OAB/MT 15.686-A e Esio Oliveira de 

Souza Filho OAB/MT 15.687-A, subscritor do pedido de extinção para 

apresentar o instrumento de mandato com a outorga do poder respectivo, 

em 15 (quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos (CPC, art.104, §2º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71728 Nr: 4043-37.2010.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN MARTIGNAGO, CELIA MACHNIC 

MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC, OSMAR MARTIGNAGO, SELMA 

MARTIGNAGO MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT, ricardo da silva monteiro - 

OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GRACIELY 

MARTIGNAGO - OAB:MT 12996

 INTIMAÇÃO do Advogado do executado da penhora realizada para 

querendo opor embargos, o faça no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72465 Nr: 4780-40.2010.811.0037

 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: CASSEMIRO KONAGESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica INTIMADO para 

retirar a carta precatória para distribuição, cujo ato deverá ser 

comprovado no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 23773 Nr: 698-10.2003.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY ALVES DOS SANTOS, ROSILDA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FEDRIGO, JUANETE APARECIDA 

RIBEIRO FEDRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELMA 

ADRIANA DA SILVA - OAB:6049/MT, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B

 INTIMO a parte requerida para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca do cálculo do Juízo de fl. 642, facultando-lhes impugnação 

fundamentada, sob pena de não conhecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7699 Nr: 59-02.1997.811.0037

 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): CORNÉLIUS RUPPEL, VALERI POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte exequente fica INTIMADO 

para comparecer em cartório e retirar a certidão de registro de penhora, 

mediante o pagamento da guia concernente a certidão de tramitação sem 

busca

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 23773 Nr: 698-10.2003.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 101 de 656



Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY ALVES DOS SANTOS, ROSILDA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FEDRIGO, JUANETE APARECIDA 

RIBEIRO FEDRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELMA 

ADRIANA DA SILVA - OAB:6049/MT, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B

 INTIMO a parte autora para comprovar o pagamento da diligência para o 

cumprimento dos mandados de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170528 Nr: 5485-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO ROMAGNOLI, ELZEO 

ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente para comprovar o pagamento da diligência para o 

cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118600 Nr: 964-45.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN MACEDO DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 964-45.2013.811.0037 (Código 118600)

Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente

Exequente: HSBC Finance Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executado: Jonatan Macedo Delmondes

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial anexo.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.127).

Em seguida, imediata conclusão.

Às providências.

 Primavera do Leste (MT), 29 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143238 Nr: 1280-87.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA DE ARRUDA E SILVA LTDA - ME, 

MARILCE VIEIRA REGO DA SILVA, JOSE DE SANTANA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 Processo 1280-87.2015.811.0037 (Código 143238)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado

Executados: Pereira de Arruda e Silva Ltda. – ME e Outros

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, 

para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, 

III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.179).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 29 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119432 Nr: 1839-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAÍNA CLARES MARTINS, JACIARA 

CLARES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Processo nº 1839-15.2013.811.0037 (Código nº 119432)

Cumprimento de Sentença

 Exequente: Luciene Garcia de Souza

Executadas: Janaina Clares Martins e Outra

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial anexo.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.80).

Em seguida, imediata conclusão.

Às providências.

 Primavera do Leste (MT), 29 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105933 Nr: 13248-95.2010.811.0003

 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: EDSON LUIZ BORGES SILVESTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNI ADOLFO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:MT/14126, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 Certifico que nesta data o advogado da parte requerida fica INTIMADO 

para retirar a carta precatória para distribuição, cujo ato deverá ser 

comprovado no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110696 Nr: 1024-52.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO, ARLINDO 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 
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6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUERER GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:MT 16304-O, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - 

OAB:7681/MT, JOSÉ PEDROSA NETO - OAB:13.763/MT

 INTIMO as partes para manifestarem-se acerca do cumprimento do 

acordo de fl. 91/96 dos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 56147 Nr: 3732-17.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ALIOMAR ALVES, MARISTELA DE LUCA 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO SCHOMMER - 

OAB:10.311-A, NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Substituo as alegações finais orais por 

apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas pelo 

autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, nos moldes 

do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil. Expirados os prazos para 

as alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100016 Nr: 7806-46.2010.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32352 Nr: 577-11.2005.811.0037

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SONALIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Certifico que nesta data INTIMO MARCELO GONÇALVES OAB 7831/MT, 

na qualidade de perito, para esclarecer os pontos divergentes apontados 

pela parte autora, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8000 Nr: 94-93.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA, MAURO LUIZ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 94-93.1996.811.0037 (Código 8000)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Antônio Carlos Mandu da Silva

Executado: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

 Havendo anuência de ambas as partes (fls.454; 455), homologo o cálculo 

judicial (fls.452), relembrando o credor, todavia, que já houve liberação do 

valor incontroverso (fls.445).

Determino a expedição de alvará do valor remanescente (R$11.856,15 – 

R$10.941,53 = R$914.62), com subsequente restituição do saldo à 

instituição financeira executada.

Expedidos os alvarás, conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65622 Nr: 5435-46.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLA MENDES DOMINGOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA - 

OAB:108.273-A, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Processo nº 5435-46.2009.811.0037 (Código nº 65622)

Ação de Cobrança

Requerente: Kasinski Administradora de Consórcio S/C Ltda

Requerida: Daniela Mendes Domingos Barbosa

Vistos em correição permanente.

O processo já foi saneado (fls.170).

Tendo em vista que as intimações não foram formalizadas por meio dos 

advogados regularmente constituídos, via DJe, redesigno a audiência para 

a data de 26 de julho de 2018, às 15h00min.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

 A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Intimem-se os mandatários legais.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125010 Nr: 7575-14.2013.811.0037

 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: GIVANILDO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, ÉDERSON UMBELINO NERY - OAB:MT 16181-O, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CAROLINE 

TRECHAUD - OAB:14.099/MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e condeno a demandada à devolução em dobro dos 

valores indevidamente pagos pela autora, bem como ao pagamento de 

indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

acrescidos de correção monetária e juros legais a partir da data da 

sentença.Ratifico a ordem liminar. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte demandada ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

28 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114162 Nr: 4536-43.2012.811.0037

 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: SEBASTIÃO SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEONORA MAYUMI 

NEPOMUCENO NÓBREGA VAZ - OAB:MT 15.790, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e condeno ao pagamento de indenização, a título de 

dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de 

correção monetária e juros legais a partir da data da sentença.JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência mínima 

da parte autora, condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

28 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102791 Nr: 2099-63.2011.811.0037

 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: S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:MT/9.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Portanto, não realizado o pagamento e rejeitados os embargos previstos 

no artigo 702, constituído está, de pleno direito, o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, observando-se, no que 

couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, 

§2º).Logo, havendo requerimento expresso do credor, intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).Intime-se. Expeça-se o necessário. 

CumpraPrimavera do Leste (MT), 28 de junho de 2018.Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70086 Nr: 2394-37.2010.811.0037

 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: DENNY ERICSON SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN BADARÓ VIERO - 

OAB:SP/270219-B, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - OAB:MG/139387

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e condeno o demandado à perdas e danos no total de R$ 

2.164,40 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), 

acrescidos de juros e correção monetária a partir da citação, bem como 

ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente a partir da 

sentença.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos 

moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108863 Nr: 8052-08.2011.811.0037

 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: JMR, JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte 

autora.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do artigo 85 do 

Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do 

mérito, fato que abreviou o labor profissional.Vencido o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119152 Nr: 1539-53.2013.811.0037

 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: UEDES BUENO NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Isso posto, AUSENTE A CONDIÇÃO DA AÇÃO ante a ilegitimidade da 

parte autora JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento 
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antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57045 Nr: 4856-35.2008.811.0037

 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 CARMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORÉ CRÉDITO E 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619, 

TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131903 Nr: 4322-81.2014.811.0037

 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: AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214, EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - 

OAB:OAB/SP335.279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte 

autora.Revogo a liminar.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% do valor da 

causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial 

pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 28 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119343 Nr: 1739-60.2013.811.0037

 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: HAMILTON NEVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASILTELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MORAES RODRIGUES - 

OAB:15929/mt, SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, FLÁVIA SILVA RIBEIRO - OAB:MT 

13240, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13239-A

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

condeno o demandado à devolução em dobro dos valores indevidamente 

pagos pelo autor, bem como ao pagamento de indenização a título de dano 

moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção 

monetária e juros legais a partir da data da sentença.Ratifico a ordem 

liminar e defiro o pedido liminar incidental, autorizando seja oficiado aos 

cadastros de restrição ao crédito para exclusão nominal dos dados do 

autor, quanto aos débitos discutidos nos autos. JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que 

abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

28 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 208138 Nr: 3278-85.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS APARECIDO CORREA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALVES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON ANTONIO LOPES DE 

ALMEIDA - OAB:MT/ 18.005-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZANIA M. VILELA - 

OAB:5177-B

 Designo audiência para oitiva da testemunha Aldemar Junior Souza de 

Oliveira para a data de 26 de julho de 2018, às 13h00min.

 Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

 A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Intimações pertinentes (CPC, art.261, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57909 Nr: 5555-26.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES TEREZINHA RIZZOTO, JURANDIR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:PR/25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico que nesta data o Sr. Valdeir Fernandes Messias, compareceu 

nesta secretaria e retirou as Precatórias de f. 273 e 274. Certifico ainda 

que as advogadas da parte autora ficam INTIMADAS a comprovar a 

juntada nos autos da precatória devidamente distribuída, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002142-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DA SILVA FRAZAO (AUTOR)

LENIR GONCALVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES OAB - MT24441/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAM GOMES DA CUNHA COSTA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 
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9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para cumprir integralmente a decisão (12999014), no prazo de 05(cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000628-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI ALEX OLING BARBOSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003880-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO AGUAPEI ARACATUBA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA SOARES MIGLIANI OAB - SP325241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIANE APARECIDA ATAIDE VIOLATO PINHEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002702-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRENORTE CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA (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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004013-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004013-04.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUANDERSON MANOEL 

PEREIRA NETTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Visto, Para melhor análise do pedido para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, em caso de isenção, demonstrativo de rendimentos 

equivalente como holerite, carteira de trabalho 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. 

Primavera do Leste/MT, 21 de junho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004166-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANGELA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004166-37.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: DEUZANGELA DE ANDRADE REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Visto, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

proposta por DEUZANGELA DE ANDRADE contra BANCO DO BRASIL S.A, 

ambos qualificados. A autora aduz que reside na cidade de Santo Antônio 

do Leste e quando foi ao comércio local para realizar compras a crédito, 

quando tomou conhecimento que seu nome estava registrado nos órgãos 

de proteção ao crédito pela requerida. Relata que sempre residiu na 

cidade de Santo Antônio e nunca abriu conta bancaria com a requerida na 

cidade de Cuiabá. Aduz que seu cunhado Sr. Reinaldo falecido, com 

funcionários da requerida procederam à abertura de conta bancária sem 

sua autorização e passou utilizar limites de créditos, emitir uma série de 

cheques sem fundo em seu nome. Diante do exposto, requer a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, bem como tutela de urgência para a 

suspensão temporária do nome da requerente dos cadastros do 

SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, em razão da 

verossimilhança dos fatos narrados. Junta documentos. É o relatório. 

Decide-se. De acordo com art. 294 do CPC, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. Em relação à medida liminar, para o deferimento de tutela é 

indispensável ao menos à existência de dois requisitos exigidos pelo art. 

300, do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido dispõe do art. 300, do 

CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

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

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, não é possível aferir, 

nesta sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, à medida que 

os documentos colacionados não são suficientes para conferir a 

plausibilidade ao argumento da parte autora. Forte nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz indefere a tutela pretendida, nos termos do artigo 300, do 

Código de Processo Civil. Para seguimento do feito, em consonância com o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o dia 09/08/2018, às 

17h00min, para audiência de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que 

será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer a audiência. 

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, 

ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente 

de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada 

contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de junho de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003240-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIG FRIOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

KLEBER ROBERTO VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003240-56.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 

LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT EXECUTADOS: BIG 

FRIOS EIRELI - EPP, KLEBER ROBERTO VIEIRA Visto, Trata-se de 

execução por quantia certa c.c pedido de tutela de urgência de natureza 

cautelar, manejada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA contra BIG 

FRIOS EIRELI – EPP e KLEBER ROBERTO VIEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a parte autora ser credora dos executados 

pela obrigação originária, líquida certa e exigível de R$25.500,00 (vinte e 

cinco mil e quinhentos reais) representados pela Cédula de Crédito 

Bancário nº 113776, disponibilizando na conta corrente nº 36153, agência 

4345, titularidade do Executado em 01/09/2017, a serem pagos em 36 

(trinta e seis) parcelas, iniciando em 10/10/2017, e a última em 10/09/2020. 

Informa que para garantir o crédito concedido os executados deram em 

alienação um veículo de Marca/ModeloFiat/DobloEssence 1.8, Flex, Ano 

2011/2012, Cor Vermelha, Renavam00373638979, Chassi 

9BD11960901087831, Placa HAP-5628; Assevera que os executados 

adimpliram apenas as cinco primeiras parcelas integralmente e a sexta 

parcialmente, restando inadimplentes com as demais parcelas. Pugna pelo 

deferimento da tutela de urgência, com o fim de determinar, a busca e 

apreensão do veículo dado em alienação fiduciária. Junta documentos (id. 

13253867, 13253911, 13254009, 13254181, 13254279, 1354355, 

13254497, 13254593, 132554776, 13255110). É o relato. Fundamenta-se. 

Decide-se. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Em complementação o artigo 301 do Código de Processo Civil 

dispõe que: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito”. No contexto nos autos, a evidência da 

probabilidade do direito alegado pelo autor está presente nas alegações 

iniciais, bem como documentos juntados dentre eles, a cédula de crédito 

bancário - CCB (id. 13254009), solicitação de protesto (id. 13254497), 

planilha de cálculo (id. 132545963), instrumento de protesto (id. 

13254776), extratos (id. 13255110), que demonstram as obrigações 

assumidas entre as partes e a mora do devedor. De outro giro, 

constata-se o perigo de dano, pois o veículo está sendo utilizado pela 

parte requerida, estando sujeitos à depreciação pelo uso reiterado e pelas 

intempéries, sem o adimplemento do contrato. Ademais, a medida 

pretendida não é irreversível, pois caso seja aferido posteriormente à 

improcedência da pretensão, os bens poderão ser restituídos. Forte 

nesses fundamentos, o Estado-juiz defere a tutela de urgência pleiteada, 

nos termos do artigo 300, caput, do CPC, mediante caução do valor 

referente ao veículo. Apresente o autor no prazo de 05 dias, caução, sob 

pena de revogação da liminar. Com a apresentação da caução, esta deve 

ser tomada a termo e determina a busca e apreensão do veículo: 

Marca/Modelo Fiat/Doblo Essence 1.8, Flex, Ano 2011/2012, Cor Vermelha, 

Renavam: 00373638979, Chassi: 9BD11960901087831, Placa HAP-5628, 

devendo ser nomeado o autor como fiel depositário do bem. Lavre-se auto 

circunstanciado, especificando o estado do automóvel. Autorizam-se os 

benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, 

bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do 

local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou 

de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. No mais, cite(m)-se 

o(s) executado(s) para pagar a dívida, devendo pagar as custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. 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 

Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios 

legais, dela será imediatamente intimado o executado. A intimação da 

penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de 

advogados a que aquele pertença. Se não houver constituído advogado 

nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por 

via postal. Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos 

bens, na qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor. 

Caso não sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC). O(s) 

executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que o executado requeira o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916). 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. 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. A cópia desta 

decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de junho de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004421-92.2018.8.11.0037

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:

ANASTACIA KUSMIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004421-92.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ANASTACIA KUSMIN Visto, O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 
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EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

03 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003934-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO)

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004299-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES OAB - MT7831/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004299-79.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: ATAIDES DE PAULA 

FRANCO - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Visto, Para melhor 

análise do pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, em caso de isenção, 

demonstrativo de rendimentos equivalente como holerite, carteira de 

trabalho, balanço da empresa, 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. Primavera do Leste/MT, 

04 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151523 Nr: 5049-06.2015.811.0037

 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: ROMUALDO TEIXEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ-UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT, LENICE FREITAS TEIXEIRA - OAB:MT 14.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz o julga IMPROCEDENTE a 

apresente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Sucumbente, condena-se a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que se fixa em R$ 

1.000,00 (mil reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, do 

Código de Processo Civil, em vista do trabalho realizado e pelo período de 

tramitação da demanda, restando suspensa a exigibilidade por litigar sob a 

égide da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil). Com o transito em julgado da sentença, certifique-se e 

arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo e as cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142326 Nr: 839-09.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimar cristina gimenez - 

OAB:

 (...)Forte nesses argumentos, o Estado-Juiz julga procedente o pedido 

inicial para condenar a Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat 

S/A ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – 

DPVAT à parte autora RAFAEL ANTÔNIO DE ALMEIDA, no valor de R$ 

11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Conforme 

entendimento sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e 

posteriormente Sumulado, na data do acidente, incidindo juros moratórios 

desde a citação, conforme enunciado nº 426 da Súmula do STJ e a 

correção monetária da indenização por morte ou invalidez do seguro 

DPVAT incidirá a partir do evento danoso, quando do julgamento de 

recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC.Condena-se a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.Publicada e registrada a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122846 Nr: 5386-63.2013.811.0037

 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: BARBARA DINIZ GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - COOP DE CRÉDITO DE LIVRE A. DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO S. LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga procedente os 

pedidos iniciais para: condenar a requerida ao pagamento da quantia de 

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

monetariamente a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação; declarar inexistente e inexigível a 

dívida do cheque nº 000171, somente no que exceder ao valor de R$ 

232,00 (duzentos e trinta e dois reais); confirmar a antecipação de tutela 

deferida para exclusão da negativação do nome da autora junto aos 

cadastros de inadimplentes da SERASA e do SCPC (p.25/27) e, em 

consequência, resolve o mérito, na forma do art. 487, I do Código de 

Processo Civil.Condena-se a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que se fixa no 

montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 

85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil).Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito, com baixa na distribuição. Pela confirmação 

da antecipação de tutela, nos termos do art. 1012, inciso V, do CPC, 

eventual recurso contra esta sentença, será recebido apenas no efeito 

devolutivo. Quanto ao mais, prevalecerá o duplo efeito.Publicada e 

registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159430 Nr: 155-50.2016.811.0037
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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: ADS, JOSIEL DIAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN AIRLINES NS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga PROCEDENTE a ação, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais 

R$6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser atualizado pela tabela do TJ a 

partir do vencimento, com juros de 1% ao mês, a partir da citação. 

Condena-se a requerida no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais no 

importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2° e 

8°, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com 

as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138258 Nr: 9174-51.2014.811.0037

 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: ANGELIN DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES DE LIMA, EUQUÉZIA NUNES 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(requerente), para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67779 Nr: 7585-97.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COTRIMAC- COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, PATRICIA LUCIANA 

GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 13.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135900 Nr: 7480-47.2014.811.0037

 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: EDVALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BISPO DA SILVA, MICHELE 

GRAZIELLE MARTIGNAGO, FAZENDA TRÊS ESTRELAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOSÉ LUIZ DA SILVA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119569 Nr: 1995-03.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO AUGUSTO COSTA MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOSÉ LUIZ DA SILVA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125466 Nr: 8035-98.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI CHAGAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A - MT, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - 

OAB:18116/DF, TALITA NEVES SODRÉ DA MOTA MOSCOSO - 

OAB:OAB/DF 18.762

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA NAYARA SANTOS DE MORAES, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 31507 Nr: 3761-09.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOAGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA CIBELLY DE JESUS AMARAL, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29731 Nr: 2027-23.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROIMPORT DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON OLIVEIRA E CIA LTDA - ME, 

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA, IVONE APARECIDA REOLON 

OLIVEIRA, MELISSA REOLON DA COSTA OLIVEIRA-ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127778 Nr: 731-14.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL GOMES DE OLIVEIRA - LANCHES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOEL GOMES DE OLIVEIRA - LANCHES - 

ME, CNPJ: 04777138000152. 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: 03/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de JOEL GOMES DE OLIVEIRA - LANCHES - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Dívidas diversas, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5790/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2009

 - Valor Total: R$ 3.309,97 - Valor Atualizado: R$ 3.309,97 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo: 731-14.2014.811.0037 (Código 

127778)Vistos.Ante o pedido de fl. 22, cite-se a parte executada, via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo Pinheiro Viana, 

digitei.

Primavera do Leste, 04 de julho de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30144 Nr: 2419-60.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:MT 5.924, Marcos Adriano Bocalan - OAB:MT/9566, Patrick 

Alves Costa - OAB:7993-B/MT, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109843 Nr: 149-82.2012.811.0037

 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: ALAIDE DE FÁTIMA FERREIRA DZIRBA, EFD, AD, PD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112852 Nr: 3310-03.2012.811.0037

 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: HILTON LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135494 Nr: 7177-33.2014.811.0037

 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: EMANUELA CASTELLANI RUICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138736 Nr: 9509-70.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SOMININI BINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169415 Nr: 4995-06.2016.811.0037

 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: ADAIR EVARISTO DE CARLI

 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170673 Nr: 5569-29.2016.811.0037

 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: ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAÍDE PASSOS

 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6810 Nr: 20-05.1997.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Solange Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13.056 MT

 Processo nº: 20-05.1997.811.0037 (Código 6810)

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição em anexo e considerando que o feito 

encontra-se em carga desde o dia 16/02/2018, intime-se a Fazenda 

Pública Estadual para que proceda a devolução dos autos, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de perder o direito de vista dos autos fora do 

cartório, além da fixação de multa, nos termos do artigo 234 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178789 Nr: 9999-24.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129826 Nr: 2583-73.2014.811.0037

 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: KATYANNE GUIMARÃES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do ESTADO DE MATO GROSSO, com 

instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei Complementar nº 

50/1998, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da ação, 

DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da conversão da 

URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil.Custas e honorários 

advocatícios pelas partes requerentes, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais), nos termos artigo 85, §§2º e 19º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex.Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 04 de julho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139239 Nr: 9822-31.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANY AQUINO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais para reconhecer o 

direito da parte requerente à percepção da progressão funcional, em sua 

modalidade horizontal, prevista no artigo 14 da Lei nº 387/2012, bem como 

ao pagamento da remuneração correspondente, além das diferenças 

salariais retroativas ao período de incorreção (hora extra, 13º salário, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 111 de 656



férias mais um terço constitucional, adicionais, etc.), somente a partir da 

data da publicação da referida lei.Consigno que, quanto à correção 

monetária, determino, nesse caso, a incidência do IPCA-E desde a data 

fixada na sentença. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.Sem custas.Fixo 

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Tendo em vista que a parte 

requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condeno as partes à 

sucumbência recíproca, na proporção de 60% (sessenta por cento) para 

a requerida e 40% (quarenta por cento) para a requerente, nos termos do 

artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133123 Nr: 5298-88.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CARIOCA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436

 Isto posto, INDEFIRO o petitório de fl. 161/164. Por fim, permaneçam os 

autos suspensos até o decurso do prazo deferido à fl. 160. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45104 Nr: 686-54.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA, AILTON NOGUEIRA DA SILVA, JOANA CÂNDIDA DA SILVA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº: 686-54.2007.811.0037 (Código 45104)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 89, intime-se a parte executada para 

regularizar o processo de compensação no prazo de 10 (dez) dias.

Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40602 Nr: 3060-77.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICI FELICI E CAMPOS SILVA LTDA, 

WANDERLEY DOS SANTOS FELICI, JAYME FELICI, JOSINA CAMPOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº: 3060-77.2006.811.0037 (Código 40602)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 129, intime-se a parte executada para 

regularizar o processo de compensação no prazo de 10 (dez) dias.

Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145918 Nr: 2497-68.2015.811.0037

 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: NADIR APOLINÁRIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, CLEUZA ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2497-68.2015.811.0037 (Código 145918)

Vistos.

Considerando que a requerida CLEUZA ALVES BORGES não foi citada, 

conforme certidão de fl. 132, CANCELO a audiência anteriormente 

designada.

Com a citação da requerida e a juntada da contestação, intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104930 Nr: 3917-50.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696/O, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, MARCUS VINICIUS 

GREGORIO MUNDIUM - OAB:14235-O, RENATA CARRETO - 

OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para, 

no prazo de 05(cinco) dias, confirmar o recebimento do valor constante no 

Alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120516 Nr: 2999-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para, 

no prazo de 05(cinco) dias, informar sobre o recebimento do valor 

constante no Alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161550 Nr: 1077-91.2016.811.0037

 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: ELEUZA ELENA DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1077-91.2016.811.0037 (Código 161550)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ELEUZA ELENA 

DIAS VIEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 80/81, informação de pagamento da requisição/precatório.

Consta ainda que a parte exequente foi cientificada do levantamento do 

alvará por seu advogado (fls. 86/90).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 80/81.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74306 Nr: 6625-10.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 6625-10.2010.811.0037 (Código 74306)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por DORACI TAVARES 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 202/203, informação de pagamento da requisição/precatório.

Consta ainda que a parte exequente foi cientificada do levantamento do 

alvará por seu advogado (fls. 208/212).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 202/203.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106812 Nr: 5889-55.2011.811.0037

 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: DINÁ MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5889-55.2011.811.0037 (Código 106812)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por DINÁ MORAES DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 150/151, informação de pagamento da requisição/precatório.

Consta ainda que a parte exequente foi cientificada do levantamento do 

alvará por seu advogado (fls. 156/161).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 150/151.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 7248 Nr: 117-39.1996.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - 

COOPERATIVA CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE CLADES REDER - 

OAB:4693/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos pelos 

executados em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 2º 

e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras e restrições existentes e ao desbloqueio de 

contas.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 4186 Nr: 46-03.1997.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA- 

COOPERATIVA CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING - 

OAB:OAB/MT 5.741, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:Proc. Estado, SÔNIA MARISA DIAS DIB - OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE CLADES REDER - 

OAB:4693/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito, a 

serem pagos pelos executados em favor do advogado público, nos termos 

do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao 

levantamento de eventuais penhoras e restrições existentes e ao 

desbloqueio de contas.Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5856 Nr: 9-73.1997.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA- 

COOPERATIVA CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:, SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE CLADES REDER - 

OAB:4693/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito, a 

serem pagos pelos executados em favor do advogado público, nos termos 

do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao 

levantamento de eventuais penhoras e restrições existentes e ao 

desbloqueio de contas.Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113674 Nr: 4273-11.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA REDENTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 Processo nº: 4273-11.2012.811.0037 (Código 113674)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121639 Nr: 4149-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL CARVALHO DA SILVA, ANDREIA DE 

OLIVEIRA SIMÕES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miguel Correa - 

OAB:9.762-A/MT, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696/O, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:MT 5.209

 Processo nº 4149-91.2013.811.0037 (Código 121639)

Vistos.

Primeiramente proceda a Secretaria às anotações e alterações 

necessárias ao cadastro do advogado habilitado.

Compulsando os autos, verifico que as partes requerentes renunciaram 

os valores que excedam R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assim, expeça-se 

novo RPV/Precatório com as observâncias descritas.

Após, conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139856 Nr: 10171-34.2014.811.0037

 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: OSVALDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10171-34.2014.811.0037 (Código 139856)

Vistos.

Indefiro o pedido retro, visto que visto que o processo já foi extinto e a 

matéria deveria ter sido alegada na via recursal adequada.

Assim, cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112268 Nr: 2668-30.2012.811.0037

 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: LORECY ANTONIO NARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2668-30.2012.811.0037 (Código 112268)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.
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Na sequência, 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 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163827 Nr: 2140-54.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945B

 Processo nº: 2140-54.2016.811.0037 (Código 163827)

Vistos.

 Defiro o pedido de transferência do valor bloqueado nos autos à fl. 18.

Assim, proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

liberação do valor bloqueado nos autos, em favor da parte executada, 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais.

Sem prejuízo, proceda-se a intimação da parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte o cálculo atualizado da dívida.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57773 Nr: 5375-10.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CESAR CREMA, ANTONIO BROLL, 

HERMOGENES CEZARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Processo nº: 5375-10.2008.811.0037 (Código 57773)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122675 Nr: 5217-76.2013.811.0037

 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: FRANCISCA GONÇALVES LOIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5217-76.2013.811.0037 (Código 122675)

Vistos.

Intime-se a parte exequente, através de seus advogados constituídos à fl. 

09, para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126816 Nr: 9346-27.2013.811.0037

 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: DORILÉIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9346-27.2013.811.0037 (Código 126816)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, 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 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179069 Nr: 10172-48.2016.811.0037

 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: VALDIR BLASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10172-48.2016.811.0037 (Código 179069)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 67/70, diga a parte requerente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116386 Nr: 7026-38.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPRESS SISTEMA DE HIGIENAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Processo nº 7026-38.2012.811.0037 (Código 116386)

Vistos.

Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, SUSPENDO o curso do 

processo e, por conseguinte, do prazo prescricional, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Transcorrido o prazo assinalado, caberá à parte exequente dar 

prosseguimento ao feito, sem a necessidade de nova intimação pelo Juízo.

 No silêncio, arquivem-se provisoriamente estes autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos, sem a baixa na distribuição, independentemente de nova 

conclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO 

REQUERIDA PELO INSS, SUCEDIDO PELA UNIÃO (FN). ARQUIVAMENTO. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 314 DO STJ APLICÁVEL À ESPÉCIE. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. "A inércia da parte credora na promoção 

dos atos e procedimentos de impulsão processual, por mais de cinco 

anos, pode edificar causa suficiente para a prescrição intercorrente" 

(REsp 697.270/RS, Rel. Ministro Castro Meira, STJ, Segunda Turma, DJ 

12/09/2005, p. 294). 2. "O termo inicial do prazo prescricional intercorrente 

é o término da suspensão do processo por um ano, sendo desnecessária 

a intimação da exequente do despacho de arquivamento, nos termos da 

Súmula 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente'" (AGRAC 0000149-98.1996.4.01.4000/AC, Rel. 

Des. Fed. Novély Vilanova, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 26/09/2014, p. 

897). (...) (grifei)

Decorrido o prazo do arquivamento provisório, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162862 Nr: 1598-36.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLETE INES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/ 374425, JOSE PACCE NETO - OAB:MT 18724, SIMONE 

STÉPHANE HERANE ROHDEN PACCE - OAB:MT 19.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1598-36.2016.811.0037 (Código 162862)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136892 Nr: 8212-28.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALMEIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8212-28.2014.811.0037 (Código 136892)

Vistos.

Remetam-se os autos novamente à Contadoria do Juízo, tendo em vista 

que o décimo terceiro foi pago administrativamente conforme extrato à fl. 

74-v.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73560 Nr: 5882-97.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNELLES DA ROSA & CIA LTDA, 

CRISTIANE DORNELLES DA ROSA, EDSON CORD, ERENI DORNELLES DA 

ROSA, HELOISA APARECIDA VERGILIO CORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Processo nº: 5882-97.2010.811.0037 (Código 73560)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32089 Nr: 349-36.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado, SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Processo nº: 349-36.2005.811.0037 (Código 32089)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o requerido pugnou pelo 

redirecionamento da execução de honorários em face dos sócios 

coobrigados VALDECI RODRIGUES DA SILVA e VALDESON JOAQUIM 

DOS SANTOS, bem como a citação dos responsáveis.
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Todavia, o pedido não merece acolhimento, tendo em vista que cabe 

apenas às execuções de divida ativa tributária, razão pela qual indefiro o 

pedido de fl. 190. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO 

IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. É descabido o pedido de simples 

redirecionamento de execução de honorários advocatícios a 

sócio-gerente, mediante desconsideração da personalidade jurídica da 

pessoa jurídica devedora, visto que o simples redirecionamento é aplicável 

apenas às execuções de dívida ativa tributária (STJ, Súmula 435) e às 

execuções de dívida ativa não-tributária (STJ, REsp nº 1.371.128/RS, 

acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973), pelo 

fundamento de dissolução irregular da pessoa jurídica, ao passo que a 

desconsideração da personalidade jurídica, além de incidente próprio 

(artigos 133 a 137 do CPC/2015), exige a demonstração analítica do abuso 

da personalidade jurídica (CC, art. 50), inidentificável com a figura da 

dissolução irregular da pessoa jurídica. (TRF-4 -  AG: 

50578966820174040000 5057896-68.2017.4.04.0000, Relator: RÔMULO 

PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 27/02/2018, SEGUNDA TURMA).

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 10854 Nr: 276-40.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILIO ERNESTO MACHADO & CIA LTDA, EDÍLIO 

ERNESTO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134148 Nr: 6115-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137304 Nr: 8525-86.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDIO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 195620 Nr: 6718-26.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005130-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

GIOVANE CARDOSO DA SILVA COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005130-64.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIA CARDOSO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, GIOVANE CARDOSO DA SILVA COUTO Vistos, Tendo em vista o 

vencimento da 5ª mensalidade, decorrente da internação do 

requerido/paciente, em 09.02.2018, nota fiscal e relatório de 

acompanhamento psicológico do(a) paciente em Id 13996803; inexistindo 

informações que infirmem tais documentos; bem como considerando-se a 

efetivação do bloqueio da conta do Estado de Mato Grosso, em valor 

suficiente para o adimplemento dos 4 (quatro) meses restantes ao 

tratamento previsto (Id 13494653); determino a expedição de alvará para 

pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),em favor da 

comunidade terapêutica Liberdade-Centro de Intervenção e Reabilitação 

para adimplemento da 5ª mensalidade, conforme nota fiscal nº 976 (Id 

13996803). Comunique-se à comunidade terapêutica Liberdade-Centro de 

Intervenção e Reabilitação de que deverá continuar encaminhando, à 

Secretaria da 5ª Vara, a nota fiscal comprobatória do serviço, em nome do 

Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, obrigatoriamente, a 

especificação do serviço prestado e o período a que se refere. Intime(m)

-se. Serve a presente decisão de ofício/mandado. Cumpra-se com 

urgência. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000120-39.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA JOANA DE SOUSA 

CABRAL REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado sem o 

recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. 

São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira referente aos últimos 06(seis) meses 

ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 

04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001195-16.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ELDER DE JESUS OLIVEIRA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

recorrente apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do 

preparo, uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade para arcar com 

as despesas processuais. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 

5º da Constituição Federal, prevê que o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Com efeito, para obtenção da assistência jurídica, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples pedido por si só não garante a benesse, pois trata-se de 

presunção relativa e, como dito, a Constituição Federal de 1988 assegura 

a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso sub examine, não há informação contundente nos 

autos que demonstre inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, 

sendo bom alvitre registrar que - conforme determina o enunciado 116 do 

FONAJE - a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência: ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a 

parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro. São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a 

intimação da parte recorrente para que apresente arcabouço probatório 

no que diz respeito à sua condição financeira referente aos últimos 

06(seis) meses ou apresente comprovante de pagamento do preparo no 

prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do 

Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011700-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIO EGIDIO MORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERNANDES RABELO OAB - MT0009031A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PADARIA DO MOINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, tendo em vista que na contestação (Id 5782388), o advogado da 

parte devedora executada requereu exclusividade nas intimações; com 

fundamento nos artigos 105, §4º, 269, caput, 270, caput, 272, §§ 2º e 5º e 

513, §2º, inciso I, todos do CPC, no artigo 19, caput, da Lei nº 9.099/1995 

todos c/c Portaria nº 161/2017-PRES; impulsiono o feito para intimar o 

advogado da parte devedora acerca do cumprimento da sentença, para 

fins de adimplemento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10%, nos termos do artigo 523 do Código de Processo 

Civil. Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença (Id 

11183593), planilha atualizada do(s) débito(s) (Id 11183601) e petições 

dos Id’s 12532948, 12533119. Observação: O processo está 

integralmente disponibilizado no Sistema do PJe (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 

5 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011379-43.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JOELMA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado sem o 

recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 
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assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. 

São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira em relação aos últimos 06(seis) meses 

ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 

05 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011481-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELDMAR FELIX DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011481-65.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ELDMAR FELIX DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte recorrente apresentou recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. 

Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constato 

que não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, 

cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade 

para arcar com as despesas processuais. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

jurídica, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só não garante a 

benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a Constituição 

Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub examine, não há 

informação contundente nos autos que demonstre inaptidão para 

amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre registrar que - 

conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte poderá ser 

intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: ENUNCIADO 

116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. São Paulo/SP). 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira em relação aos últimos 06(seis) meses ou apresente 

comprovante de pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) 

horas, sob pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010525-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAURENTINO BONFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara, impulsiono-o para intimar as partes acerca do 

retorno à 1ª Instância, bem como para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 5 de julho de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PEREIRA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara, impulsiono-o para intimar as partes acerca do 

retorno à 1ª Instância, bem como para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 5 de julho de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUVINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara, impulsiono-o para intimar as partes acerca do 

retorno à 1ª Instância, bem como para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 5 de julho de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002614-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAMPANHONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI OAB - MT18775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara e o consequente retorno da Turma Recursal, 

impulsiono o feito para intimar a parte credora para se manifestar acerca 

do comprovante de pagamento da obrigação juntado nos autos digitais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Documentos vinculados: petição e anexos dos Id’s 13002797, 13002804 e 

13002800. Primavera do Leste/MT, 5 de julho de 2018. Gardênia Borges de 

Moura Cabriote Analista Judiciário
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001377-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELMA VIEIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A., GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando cópia 

legível do RG, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da Inicial. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 04 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001381-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOANILDE DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando detidamente os autos, 

verifico que a parte reclamante trouxe aos autos documentos pessoais de 

terceira pessoa, estranha a lide. Igualmente, a petição inicial anexada no 

Id. n.º 12148505, trata-se de Jane Thomaz, motivo pelo qual não atende 

aos pressupostos processuais para o prosseguimento do feito. Diante do 

exposto, faculto à parte reclamante emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para fazer as correções necessárias, nos termos do art. 

321, do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LOPES EMIDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001464-21.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WAGNER LOPES EMIDIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a parte autora 

para emendar a Inicial, juntando cópia legível da CNH, no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da Inicial. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR OLIMPIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

LIDERPRIME - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001463-36.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OSMAR OLIMPIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A., BANCO BRADESCARD S.A, LIDERPRIME - 

PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. Vistos. Intime-se a parte autora para 

emendar a Inicial, juntando cópia legível da CNH, bem como do 

comprovante de residência atualizado, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da Inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 05 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002836-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURI PATRICK FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1002836-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AURI PATRICK FERNANDES 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Cuida-se de pedido aviado 

no Id. n.º 13934624, onde pretende o reclamante a emissão dos boletos 

para pagamento das parcelas decorrentes do termo de confissão de 

dívida entabulado entre as partes. Pois bem. Compulsando detidamente os 

autos, entendo o pedido não merece prosperar, porquanto, conforme 

previsão contida no Instrumento Particular de Confissão e Novação de 

Dívida, acostado tanto na inicial (Id. 13046342), como na contestação (Id. 

13950347), não se verificando o pagamento de qualquer uma das 

parcelas pactuadas, é facultado a Instituição de Ensino, ora reclamada, 

optar pelo vencimento antecipado da dívida confessada (item 3.1). Nessa 

esteira, em que pese as tentativas do reclamante em obter, na esfera 

administrativa, o boleto para pagamento da parcela vencida do mês de 

maio/2018, conforme consta do requerimento, bem como do e-mail 

encaminhado à reclamada (Id. n.º 13934624), verifico que estes datam de 

19/06/2018 (protocolo n.º 34794785), portanto, fora da data prevista para 

o seu pagamento, qual seja, 23/05/2018. Destarte, caracterizado o 

inadimplemento da obrigação pactuada, não subsiste o pleito do 

reclamante, de modo que o seu INDEFERIMENTO é medida que se impõe. 

De igual sorte, INDEFIRO o pedido de designação de audiência de 

instrução requerido pelo reclamante, por ocasião da realização da 

audiência de conciliação (Id. n.º 13884692), haja vista que a matéria é 

essencialmente de direito e o desate é viabilizado pela análise dos 

documentos juntados aos autos. Retornem os autos conclusos para 

prolação da sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005049-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005049-18.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSILENE ALVES NOGUEIRA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, Recebo o recurso, visto que 
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tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 28/02/2018 (id. 

nº11942422), ocasião em que a requerida registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” em 28/02/2018, e apresentou recurso em 

12/03/2018(id. nº12173590), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12195324). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos 

autos (id. n°12247054), encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000638-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ARRUDA AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Itau S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000638-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: AMANDA ARRUDA AMORIM 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU S/A Vistos, Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 28/02/2018 (id. 

nº11977451), ocasião em que a requerida registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” em 12/03/2018, e apresentou recurso em 

14/03/2018(id. nº12225512), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12225511). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos 

autos (id. n°12801149), encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENE MOREIRA MOURA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000404-81.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIENE MOREIRA MOURA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: SONY BRASIL LTDA. Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

28/02/2018 (id. nº11977623), ocasião em que a requerida registrou ciência 

da sentença através do ícone “Expedientes” em 01/03/2018, e apresentou 

recurso em 08/03/2018(id. nº12113278), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°12113284, id. n°12113288). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões já foram anexadas aos autos (id. n°12319797), 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de junho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005515-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELIANE MULLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL GUILHERME RUVER OAB - SC47049 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CASALI PASCHOALINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005515-12.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: PATRICIA ELIANE MULLER 

EXECUTADO: CRISTIANE CASALI PASCHOALINI Vistos, O recurso 

inominado é intempestivo. A sentença foi prolatada em 07/03/2018 (id. 

n°11569481), foi registrado ciência através do ícone “Expedientes” em 

08/03/2018 e o Recurso interposto somente no dia 20/03/2018 (id. 

n°12324230). O prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados 

Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, e não da 

juntada, conforme norma expressa do artigo 42, da Lei 9.099/95, bem 

como a jurisprudência maciça, retratada no seguinte julgado: RECURSO 

INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO SEM 

OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DEZ DIAS (ART. 42, CAPUT, DA LEI 

9099/95). INTEMPESTIVIDADE DECRETADA. O prazo de 10 dias para 

interposição do Recurso Inominado inicia-se quando da intimação da 

sentença e não da data da juntada da carta AR aos autos, nos termos do 

Enunciado 13, do FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007702913, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

30/05/2018). RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. 

INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 10 DIAS. ART. 42 

DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007681042, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/05/2018) Assim, considerando que o prazo final para a interposição do 

recurso cabível findou no dia 18/03/2018(domingo), o próximo dia útil 

previsto seria o dia 19/03/2018(segunda- feira) e não o dia 

20/03/2018(terça-feira). POSTO ISSO, CONSIDERO INTEMPESTIVO O 

RECURSO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. INTIME-SE o advogado do 

recorrente acerca desta decisão. Após, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004133-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE KARISE ENTRINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004133-81.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ARIANE KARISE ENTRINGER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 27/02/2018 (id. 

nº11909041), ocasião em que a requerida registro ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 02/03/2018, e apresentou recurso 

em 12/03/2018(id. nº12171536), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12171540). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos 

autos(id. n°13631686), encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 04 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012236-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NETO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)
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EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ALVES DE MORIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012236-89.2016.8.11.0037. REQUERENTE: GABRIEL NETO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: JUAREZ ALVES DE MORIS Vistos, Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 27/02/2018 (id. 

nº11913949), ocasião em que o requerente registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 01/03/2018, e apresentou recurso 

em 07/03/2018(id. nº12095036), dentro do prazo legal. Considerando que 

o recorrente não possui condições financeiras suficientes para arcar com 

as custas processuais, defiro o pedido de justiça gratuita. O recebimento 

do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS 

CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012074-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA MENEZES BERTOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012074-94.2016.8.11.0037. REQUERENTE: WILMA MENEZES BERTOTTI 

REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

27/02/2018 (id. nº11914452), ocasião em que a requerente registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 09/03/2018, e 

apresentou recurso em 14/03/2018(id. nº12208998), dentro do prazo 

legal. Considerando que a recorrente não possui condições financeiras 

suficientes para arcar com as custas processuais, defiro o pedido de 

justiça gratuita. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos autos(id. 

n°13130405), encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001885-45.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 27/02/2018 (id. 

nº11911896), ocasião em que a requerente registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 02/03/2018, e apresentou recurso 

em 14/03/2018(id. nº12208015), dentro do prazo legal. Considerando que 

a recorrente não possui condições financeiras suficientes para arcar com 

as custas processuais, defiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se o 

recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JHONN DOS ANJOS TOSATT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA MOTTA FUZETI BERG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000276-27.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ELTON JHONN DOS ANJOS 

TOSATT REQUERIDO: MIRELA MOTTA FUZETI BERG Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

27/02/2018 (id. nº11911069), ocasião em que o requerente registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 28/02/2018, e 

apresentou recurso em 05/03/2018(id. nº12053038), dentro do prazo 

legal. Considerando que o recorrente não possui condições financeiras 

suficientes para arcar com as custas processuais, defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003808-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS CANDEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003808-09.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JEAN CARLOS CANDEIA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 27/02/2018 (id. nº11926313), ocasião em que a requerida registrou 

ciência as sentença atrav´pes do ícone “Expedientes” em 02/03/2018, e 

apresentou recurso inominado em 13/03/2018(id. nº12194024), dentro do 

prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos(id. n°12194033, id. 

n°12194042). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE OS 

RECORRIDOS PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005061-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ARLON SILVA SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005061-32.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ARLON SILVA SOUZA 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

27/02/2018 (id. nº11933522), ocasião em que o requerente registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” em 06/03/2018, e 

apresentou recurso inominado em 06/03/2018(id. nº12059489), dentro do 

prazo legal. Considerando que o recorrente não possui condições 

financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, defiro o 

pedido de justiça gratuita. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

OS RECORRIDOS PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. 

Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 04 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000030-65.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JANIO QUADROS JOSE 

ROLDAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

27/02/2018 (id. nº11933916), ocasião em que o requerente registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” em 28/02/2018, e 

apresentou recurso inominado em 08/03/2018(id. nº12122049), dentro do 

prazo legal. Considerando que o recorrente não possui condições 

financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, defiro o 

pedido de justiça gratuita. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

OS RECORRIDOS PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. 

Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 04 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004643-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FRANCISCO ACIOLY FILHO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004643-94.2017.8.11.0037. REQUERENTE: EVERALDO FRANCISCO 

ACIOLY FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

27/02/2018 (id. nº11934934), ocasião em que o requerente registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” em 28/02/2018, e 

apresentou recurso inominado em 12/03/2018(id. nº12169605), dentro do 

prazo legal. Considerando que o recorrente não possui condições 

financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, defiro o 

pedido de justiça gratuita. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

OS RECORRIDOS PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. 

Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 04 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000459-32.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JULIETA MENDONCA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, O recurso inominado é intempestivo. A 

sentença foi prolatada em 27/02/2018 (id. n°11908669), o recorrente 

registrou ciência da sentença através do ícone “Expedientes” em 

01/03/2018 e o Recurso interposto somente no dia 12/04/2018 (id. 

n°12683372). O prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados 

Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, e não da 

juntada, conforme norma expressa do artigo 42, da Lei 9.099/95, bem 

como a jurisprudência maciça, retratada no seguinte julgado: RECURSO 

INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO SEM 

OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DEZ DIAS (ART. 42, CAPUT, DA LEI 

9099/95). INTEMPESTIVIDADE DECRETADA. O prazo de 10 dias para 

interposição do Recurso Inominado inicia-se quando da intimação da 

sentença e não da data da juntada da carta AR aos autos, nos termos do 

Enunciado 13, do FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007702913, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

30/05/2018). RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. 

INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 10 DIAS. ART. 42 

DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007681042, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/05/2018). Assim, o prazo começou a correr no dia útil seguinte, ou 

seja, em 02/03/2018, tendo esgotado em data de 12/03/2018 

(segunda-feira), ao passo que o recurso foi protocolado somente no dia 

12/04/2018. POSTO ISSO, CONSIDERO INTEMPESTIVO O RECURSO, 

NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. INTIME-SE o advogado do recorrente 

acerca desta decisão. INTIME-SE o devedor 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 (art. 523, e §1° do Código 

de Processo Civil). Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntário da 

sentença, venham conclusos para deliberações. Primavera do Leste/MT, 

04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005105-51.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOMINGOS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005105-51.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO DOMINGOS VIEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 28/02/2018 (id. 

nº11937180), ocasião em que o requerente registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 02/03/2018, e apresentou recurso 

inominado em 06/03/2018(id. nº12061351), dentro do prazo legal. 

Considerando que o recorrente não possui condições financeiras 

suficientes para arcar com as custas processuais, defiro o pedido de 

justiça gratuita. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE OS 

RECORRIDOS PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004654-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARTA SOUSA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA OAB - MT7058/O 

(ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004654-26.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VANIA MARTA SOUSA DE 

ARAUJO REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 28/02/2018 (id. 

nº11937664), ocasião em que a requerida Club Mais Administradora de 

Cartões LTDA registrou ciência da sentença através do ícone 

“Expedientes” no dia 02/03/2018, e apresentou recurso inominado em 

13/03/2018(id. nº12200692), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos(id. n°12200750). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE OS RECORRIDOS PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001892-37.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

CARVALHO REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

14/03/2018 (id. nº12202386), ocasião em que a requerida registrou ciência 

da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 19/03/2018, e 

apresentou recurso inominado em 28/03/2018(id. nº12460968), dentro do 

prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos(id. n°12467648). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões já foram anexadas aos autos(id. n°12555083), 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO APARECIDO REYNAUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010552-32.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RICARDO APARECIDO 

REYNAUD REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 28/02/2018 (id. nº7136122), ocasião em que o requerente 

registrou ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 

12/03/2018, e apresentou recurso inominado em 14/03/2018(id. 

nº12222341), dentro do prazo legal. Considerando que o recorrente não 

possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas 

processuais, defiro o pedido de justiça gratuita. O recebimento do recurso 

se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, 

EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos 

para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera 

do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO BERNARDES ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011008-79.2016.8.11.0037. REQUERENTE: LUIS PAULO BERNARDES 

ALEXANDRE REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA, 
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AZUL LINHAS AEREAS Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já 

que a sentença foi prolatada em 28/02/2018 (id. nº11684531), ocasião em 

que a req uerida Azul Linhas Aereas registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 05/03/2018, e apresentou recurso 

inominado em 14/03/2018(id. nº12226019), dentro do prazo legal. O 

preparo foi comprovado nos autos(id. n°12271055, id. n°12271063). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012114-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA LACERDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA GIRALDI FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012114-76.2016.8.11.0037. REQUERENTE: KEILA LACERDA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MELISSA GIRALDI FARIA Vistos, Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 28/02/2018 (id. 

nº6693897), ocasião em que a requerente registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 02/03/2018, e apresentou recurso 

inominado em 06/03/2018(id. nº12057412), dentro do prazo legal. 

Considerando que a recorrente não possui condições financeiras 

suficientes para arcar com as custas processuais, defiro o pedido de 

gratuidade de justiça. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos autos(id. 

n°12256757), encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011085-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEBERT & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT22118/O (ADVOGADO)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011085-88.2016.8.11.0037. REQUERENTE: GEBERT & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 28/02/2018 (id. nº11957746), ocasião em que a requerida 

registrou ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 

02/03/2018, e apresentou recurso inominado em 13/03/2018(id. 

nº12197645), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos 

autos(id. n°12197630, id. n°12197636). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004788-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE GARRIDO DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004788-53.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ALICE GARRIDO 

DOMINGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 28/02/2018 (id. nº11958235), ocasião em que a 

requerida registrou ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no 

dia 02/03/2018, e apresentou recurso inominado em 13/03/2018(id. 

nº12198838), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos 

autos(id. n°12198847, id. n°12198851). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004474-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER COSTA PARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004474-10.2017.8.11.0037. REQUERENTE: WAGNER COSTA PARDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 14/03/2018 (id. nº12216186), ocasião em que a requerida 

registrou ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 

16/03/2018, e apresentou recurso inominado em 23/03/2018(id. 

nº12379449), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos 

autos(id. n°12379453, id. n°12379452). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001933-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROSA DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLER BRUNO DA COSTA (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 
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(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001933-67.2018.8.11.0037. AUTOR: ADRIANA ROSA DA COSTA RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

WESLER BRUNO DA COSTA Vistos, Verifica-se que o Município de 

Primavera do Leste/MT adimpliu a decisão concessiva da tutela 

antecipada, pois promoveu a internação do(a) paciente/requerido(a) em 

comunidade terapêutica e efetuou o pagamento dos dois primeiros meses 

da internação. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso ofereceu 

contestação genérica e permaneceu inerte, apesar de regularmente 

intimado da tutela de urgência, cujo fato autoriza o sequestro de verba 

pública para adimplir a prestação devida. No mais, aportou-se aos autos a 

nota fiscal nº 978, além do relatório de acompanhamento psicológico do(a) 

paciente (Id 13996216). Diante do exposto, na esteira da decisão que 

antecipou a tutela de mérito, determino o sequestro de numerário em face 

do Estado de Mato Grosso, no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

suficiente ao pagamento de 4 (quatro) meses de internação, com base no 

preço da mensalidade constante da nota fiscal, que é de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais). Após a efetivação da ordem de bloqueio, via 

Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se alvará em favor da Liberdade Centro de Intervenção e 

Reabilitação, para liberação da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), com base na nota fiscal supra indicada. Ainda, considerando-se 

que são prestações periódicas, algumas inclusive vincendas, determino 

que se comunique à mencionada comunidade terapêutica, para fins de: a) 

ciência de que foi bloqueada da conta do Estado de Mato Grosso a quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para pagamento dos 4 (quatro) meses de 

internação a cargo do Estado, bem como foi determinada a expedição de 

alvará para pagamento da 3ª mensalidade, conforme a nota fiscal e o 

relatório trazido ao processo; b) a liberação do pagamento está 

condicionada ao envio da nota fiscal comprobatória do serviço, em nome 

do Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, obrigatoriamente, a 

especificação do serviço prestado e o período a que se refere; c) em 

caso de necessidade de desinternação antes do período de seis meses 

ou de prolongamento do tratamento, deverá justificar, mediante laudo da 

equipe multiprofissional, inclusive do médico, para que o juízo possa 

adotar as medidas necessárias (tais como restituir ao Estado a diferença 

ou efetuar o bloqueio e liberação dos valores adicionais). Tendo em vista a 

notas fiscal juntada, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º 

e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), 

pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 05 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004317-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA SILVA DAVILA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004317-03.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDUARDA SILVA DAVILA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por EDUARDA DA SILVA D’AVILA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento do procedimento cirúrgico 

de CROSSLINK para o tratamento de ceratocone, bem como o 

fornecimento de LENTES ESCLERAL para ambos os olhos Relata a autora, 

que é portadora de CERATOCONE (CID H18.6) e que a situação é de 

emergência, tendo em vista que a acuidade visual diminui gradativamente 

podendo até mesmo causar cegueira. Afirmou que é hipossuficiente 

econômica e não que possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos do tratamento. Aduziu ainda que, procurou o Sistema Único 

de Saúde de Primavera do Leste para realizar o tratamento (Protocolo de 

entrada, datado de 07/05/2018- ID 13861092) e que a rede pública ficou 

inerte em fornecer o tratamento, bem como não indicou uma previsão para 

tanto. Foi realizado parecer técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – 

nº 1124/2018, que chegou a seguinte conclusão: 1- Quanto à doença 

alegada: há nos autos relatório médico que atesta a existência do agravo 

alegado. 2- Quanto à necessidade do procedimento: há indicação de 

realização do procedimento em ambos os olhos diante do diagnóstico e 

sua gravidade, com o risco de perda progressiva da visão; O 

procedimento vindicado é contemplado pelo SUS. 3- Quanto à urgência do 

procedimento: O pleito deve ser atendido com brevidade. O tratamento 

deverá ser realizado para que não haja perda desse recurso terapêutico, 

evitando-se assim que a requerente sofra o transplante de córnea. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

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

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

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

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

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

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Renato José Bett Correia, 

oftalmologista, CRM/MT 4313 (Id 13861176), pela Solicitação do 

procedimento subscrito pelo Dr. José Paulo Spila, oftalmologista, CRM/MT 

5509 (Id 13861054) bem como pelos exames (Id 13861294) onde se 

verifica a prescrição do tratamento requerido, o diagnóstico da doença, 

além da justificativa para o tratamento prescrito. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo 

tempo mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a 

sentença for favorável à requerente, esta já poderá ter a sua condição 

agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz 

respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da 
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Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) obrigação de: disponibilizar para EDUARDA DA 

SILVA D’AVILA (qualificada na petição inicial) o procedimento de 

CROSSLINK para o tratamento de ceratocone, bem como o fornecimento 

de LENTES ESCLERAL para ambos os olhos que serão utilizados após a 

cirurgia, (conforme prescrição médica), no prazo de 10 (dez) dias ou, no 

mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Advirto que o 

não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSE DIVINO FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000387-11.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE DIVINO FREITAS REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da 

decisão concessiva da tutela provisória de urgência complementar (Id 

13352205) e que o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor 

que satisfaça a obrigação requerida neste processo com custo inferior ao 

orçamento trazido pela parte autora, não obstante expressamente 

intimado(s), entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas 

públicas. O Ministério Público requereu o bloqueio e sequestro de verba 

pública necessária para realização do procedimento, bem como justificou 

de forma plausível a impossibilidade de juntou outros orçamentos (Id 

10217760). Além disso, trata-se de pedido oriundo do Ministério Público, 

cuja instituição é responsável em zelar pelo cumprimento da ordem jurídica 

e pela defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, 

presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos princípios 

norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder Público. 

Diante do exposto, defiro o sequestro do numerário em face do Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), conforme 

requerido pelo autor. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen 

Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem 

acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de 

Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se 

alvará em favor dos fornecedores com orçamento de menor valor, 

conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte 

autora a diligenciar no agendamento dos procedimentos, bem como para 

que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após 

realizado aquele. Solicite-se da Secretaria Municipal de Saúde as 

providências quanto ao transporte, se do interesse do(a) paciente. Com a 

juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, bem como nos 

termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a 
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prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo 

para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011497-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011497-19.2016.8.11.0037. REQUERENTE: LUIS EDUARDO MENDES 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já 

que a sentença foi prolatada em 15/03/2018 (id. nº12249819), ocasião em 

que a requerida registrou ciência da sentença através do ícone 

“Expedientes” no dia 26/03/2018, e apresentou recurso em 28/03/2018(id. 

nº12458027), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°12458028). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VELTON BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000887-77.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VELTON BEZERRA COSTA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já 

que a sentença foi prolatada em 26/02/2018 (id. nº11792750), ocasião em 

que a requerida registrou ciência da sentença através do ícone 

“Expedientes” no dia 03/04/2018, e apresentou recurso em 12/04/2018(id. 

nº12683905), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°12684070). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos autos(id. 

n°12801769), encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004820-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004820-58.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALDECI NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

24/02/2018 (id. nº11781495), ocasião em que a requerida registrou ciência 

da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 29/03/2018, e 

apresentou recurso em 11/04/2018(id. nº12663964), dentro do prazo 

legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. n°12663972). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões já foram anexadas aos autos(id. n°12803273), 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012472-75.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GUADAGNIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012472-75.2015.8.11.0037. REQUERENTE: JULIANA GUADAGNIN 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 29/03/2018 (id. nº12460137), ocasião em que a 

requerida registrou ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no 

dia 05/04/2018, e apresentou recurso em 12/04/2018(id. nº12679532), 

dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. 

n°12679556). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002497-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BURATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002497-80.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO BURATO 

REQUERIDO: NS2.COM INTERNET S.A. Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 24/02/2018 (id. 

nº11740979), ocasião em que a requerida registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 28/02/2018, e apresentou recurso 

em 09/03/2018(id. nº12142093), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12142104, id. n°12142113). O recebimento 
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do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já 

foram anexadas aos autos(id.n°12229521), encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 05 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012235-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GALVAO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012235-07.2016.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDO GALVAO DA 

SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: OI S/A Vistos, Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 26/02/2018 (id. 

nº6737264), ocasião em que a requerida registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 03/04/2018, e apresentou recurso 

em 12/04/2018(id. nº12683162), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12683161). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos 

autos(id.n°12736168), encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 05 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010947-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010947-24.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

13/03/2018 (id. nº6707217), ocasião em que a requerida registrou ciência 

da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 14/03/2018, e 

apresentou recurso em 26/03/2018(id. nº12425679), dentro do prazo 

legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. n°12425689, id. 

n°1242694). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERMINO AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000483-26.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JAIR FERMINO AUGUSTO 

REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 23/03/2018 (id. 

nº12382020), ocasião em que a requerida registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 27/03/2018, e apresentou recurso 

em 11/04/2018(id. nº12668355), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12668359). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos 

autos(id. n°12737094), encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 05 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010091-60.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MANOEL MARIA 

CAVALCANTE REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 14/03/2018 (id. 

nº12220487), ocasião em que a requerida registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 16/03/2018, e apresentou recurso 

em 22/03/2018(id. nº12364353), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12364364). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 05 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000810-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEL-NT BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES 

LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E 

VIDEO GAMES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000810-68.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE PAULO DOS SANTOS 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., MICROSOFT DO BRASIL 

IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA, 

TEL-NT BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES 

LTDA. Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença 

foi prolatada em 14/03/2018 (id. nº12207333), ocasião em que a requerida 
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Microsoft do Brasil Importação e Comercio de Software e Video Games 

LTDA registrou ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 

18/03/2018, e apresentou recurso em 27/03/2018(id. nº12432445), dentro 

do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. n°12432463). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 05 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR ROSSI CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001382-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EVAIR ROSSI CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Pretende a autora a 

concessão de tutela antecipada de urgência, para exclusão do seu nome 

dos cadastros de inadimplentes, ao argumento de que não possui 

qualquer relação jurídica com a parte requerida, não havendo, portanto, 

prova da existência da dívida informada. Presentes os requisitos legais 

previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, poderá o Juiz 

conceder, total ou parcialmente os efeitos da tutela antecipada, desde que 

exista probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Todavia, não há nos autos probabilidade do direito que 

pleiteia, razão pela qual ausente um dos requisitos do artigo 300 do 

CPC/2015. Ademais, não se tratando de hipótese em que está em jogo 

direito à vida ou à saúde, deve-se respeitar o contraditório, erigido a 

princípio constitucional, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, 

sendo necessário aguardar a instrução processual devida. Posto isto, 

INDEFIRO, por ora, a tutela provisória de urgência, eis que ausentes seus 

requisitos autorizadores. Designe a Secretaria do Juizado Especial 

audiência de conciliação. CITE-SE, nos termos do art. 18 da Lei nº 

9.099/95, cientificando a parte ré acerca das advertências contidas no art. 

20 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 78 do FONAJE, bem como que, não 

obtida a conciliação, deverá ser apresentada contestação ou pedido 

contraposto, de forma escrita ou oral, no ato. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANE THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001380-20.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JANE THOMAZ REQUERIDO: 

VIVO S.A., ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Pretende a autora a concessão de tutela antecipada de urgência, 

para exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, ao 

argumento de que não possui qualquer relação jurídica com a parte 

requerida, não havendo, portanto, prova da existência da dívida 

informada. Presentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, poderá o Juiz conceder, total ou parcialmente os 

efeitos da tutela antecipada, desde que exista probabilidade do direito e 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, não há 

nos autos probabilidade do direito que pleiteia, razão pela qual ausente um 

dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015. Ademais, não se tratando de 

hipótese em que está em jogo direito à vida ou à saúde, deve-se respeitar 

o contraditório, erigido a princípio constitucional, no capítulo dos direitos e 

garantias fundamentais, sendo necessário aguardar a instrução 

processual devida. Posto isto, INDEFIRO, por ora, a tutela provisória de 

urgência, eis que ausentes seus requisitos autorizadores. Designe-se a 

Secretaria do Juizado Especial audiência de conciliação. CITE-SE, nos 

termos do art. 18 da Lei nº 9.099/95, cientificando a parte ré acerca das 

advertências contidas no art. 20 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 78 do 

FONAJE, bem como que, não obtida a conciliação, deverá ser apresentada 

contestação ou pedido contraposto, de forma escrita ou oral, no ato. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 04 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011048-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rogerio Mota do Amaral OAB - MS0013134A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011048-61.2016.8.11.0037. REQUERENTE: SEBASTIAO BATISTA DE 

MORAES FILHO REQUERIDO: TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA, 

LOJAS RIACHUELO SA Vistos. HOMOLOGO, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Sebastião Batista de 

Moraes Filho e Lojas Riachuelo S.A, noticiado nos autos(id. n°13644023). 

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. Considerando o acordo por ora celebrado entre as partes, 

presume-se a renuncia tácita em relação ao recurso protocolado pela 

requerida Lojas Riachuelo S/A. Assim, desde já, proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 04 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010660-66.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO)

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE BOENO NERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010660-66.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: SAO CARLOS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP EXECUTADO: DAYANE BOENO NERES Vistos. 

Diante da concordância do exequente (Id 11130386), HOMOLOGO, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entre SÃO 

CARLOS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – EPP e DAYANE BOENO 

NERES, noticiado nos autos(id. n°6801385). 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, 05 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000888-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VELTON BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000888-62.2017.8.11.0037 REQUERENTE: VELTON BEZERRA 

COSTA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização or danos morais em que Velton Bezerra Costa 

move em desfavor de Ativos S/A Cia Securitizadora Creditos Financeiros, 

visando declarar a inexistência de débito no valor de R$1.036,77(mil e 

trinta e seis reais e setenta e sete centavos) e a exclusão de seu nome 

nos cadastros de restrição ao crédito comercial. A parte reclamada 

compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 08/08/2017, 

contudo, além de não ter apresentado contestação no prazo de 05(cinco) 

dias, também não justificou sua inércia, cabendo os efeitos da revelia, 

conforme Enunciado Civil n° 4, do XV Encontro de Juizes Dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso - 05/2016. Assim, decreto-lhe a sua 

revelia, nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95, tornando verdadeiros os 

fatos narrados na inicial, dispensando-se dilação probatória, tanto mais em 

decorrência dos fatos descritos na inicial, não contestados pela 

reclamada e demais documentos juntados, o que se constitui em prova 

material satisfatória para revelar a efetiva existência do débito. A 

obrigação de comprovar a origem e a existência da dívida é da reclamada, 

a qual não se desincumbiu desse ônus. A negativação é ato gravosso, 

devendo o proceder estar respaldado por uma dívida preexistente que não 

pode existir só na cabeça do suposto credor, mas provada 

documentalmente, o que não fez a reclamada. O próprio fato implica em 

indenização extrapatrimonial pela responsabilidade objetiva e presunção 

de dano, que não foi infirmado. Na aplicação do valor, considero que o 

reclamante tem outra restrição, ainda que posterior, não contestada, 

perante a Caixa Econômica Federal, além do que, os presentes Autos tem 

conexão com os Autos 1000887-77.2017.811.0037, movido neste Juízo 

contra a Oi S/A e julgada procedente, cuja indenização foi fixada por este 

Juízo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que é objeto de recurso 

somente pela parte reclamada. Assim, diante das considerações acima e 

dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a fixação 

do dano em R$ 4.000,00 (...) atende aos objetivos de ressarcimento para o 

reclamante e de punição com fins pedagógicos para a reclamada. Posto 

isso, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPP c/c Enunciado Civil n°4, do 

XV Encontro de Juizes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Declaro inexistente o 

débito correspondente ao valor de R$1.036,77(um mil, trinta e seis reais e 

setenta e sete centavos). Determino que exclua imediatamente o nome da 

parte promovente do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA e demais 

órgãos de proteção ao crédito, devendo ser requisitada a providencia 

diretamente aos órgãos de restrição ao crédito respectivos, servindo a 

presente de mandado/ofício em relação ao SPC. Quanto à SERASA, deve 

ser baixado pela Secretaria Judiciária pela ferramente SERASAJUD. 

Condeno a reclamada ao pagamento a título de danos morais no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao reclamante, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais de 1% ao mês, 

ambos a contar desta data, visto que a aferição do montante do dano foi 

feito nesta data, em valor já atualizado. Após o trânsito em julgado, 

passados 15 (quinze) dias sem pedido de execução de sentença por 

parte do credor, apresentando planilha do débito, devidamente atualizada, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Caso exista 

pedido de execução de sentença, nos termos do art. 52, IV, da Lei 

9.099/95, converta a ação em processo de execução, remetendo-se os 

autos à conclusão. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Publicada e Registrada no Sistema PJe. 

Intime-se Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 05 de julho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010276-98.2016.8.11.0037 Reclamante: TATIANA FURLAN Reclamada: 

OI S.A SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Pretende a 

reclamante a declaração de inexistência de débito oriundo do terminal 

móvel nº (66) 8406-2004, referente ao contrato n.° 0005093697052009, 

no valor de R$ 80,07 (oitenta reais e sete centavos), aduzindo não ter 

solicitado qualquer linha móvel junto à reclamada, bem como objetiva 

indenização por danos morais, em razão da negativação indevida do seu 

nome. Por sua vez, a reclamada, em sede de Contestação, arguiu 

preliminar de incompetência, ao argumento de que a autora não trouxe aos 

autos comprovantes de residência em nome próprio, hábil a comprovar 

sua residência nesta Comarca. No mérito em síntese, que a parte autora 

possui o plano de Oi Conta Total Light que consiste nos serviços de 

telefonia fixa e móvel. Que o terminal móvel utilizado pela autora é o nº 

(65) 8406-2004, Contrato nº 5093697052009 junto à requerida, ao 

contrário do afirmado por ela na inicial. Ainda, informa que o terminal móvel 

foi cancelado por inadimplência, eis que a parte autora não quitou suas 

faturas; que não praticou ato ilícito; que não há lesão moral. Requer a 

improcedência dos pedidos. É o breve relato. Decido. Da Preliminar. 

Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de incompetência, pois, em 

que pese a parte autora não juntar comprovante de residência, observa 

que tal omissão foi devidamente suprida, por ocasião da apresentação da 

contestação, onde constam faturas no nome da autora, identificando com 

clareza o seu endereço como sendo o mesmo informado na inicial, qual 

seja, Rua Poxoréu, n.° 357, Centro, Primavera do Leste – MT. Com essas 

razões, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito No mérito, a demanda deve 

ser analisada à luz das disposições da Lei nº 8.078/90, considerando que 

a relação existente entre as partes é de consumo, figurando a ré como 

fornecedora de serviço que têm a autora como destinatária final. Pois bem. 

Após análise detida e cautelosa dos autos, verifico que a ré em nenhum 

momento logrou demonstrar a contratação que gerou a negativação do 

nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, o que poderia ter sido 

feito mediante a juntada de contrato ou de gravação telefônica, com 

solicitação dos serviços pela autora, ônus que lhe incumbia, a teor do que 

dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, e o art. 6º, inciso VIII, do CDC. Cumpre 

salientar que as telas acostadas pela ré na contestação (Id. n.º 3602544) 

não se prestam para demonstrar a contratação, porquanto, além de se 

tratarem de documentos unilaterais, oriundos do sistema interno da ré, são 

totalmente ilegíveis, não configurando, portanto, instrumento probatório. 

Por sua vez, a reclamada deveria ter apresentado nos autos faturas 

detalhadas de consumo, a fim de comprovar a utilização do terminal móvel 

nº (66) 8406-2004, de forma a legitimar as cobranças, ônus do qual não 

se desincumbiu, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Isto porque, as faturas apresentadas pela requerida nos 

Ids. n.º 3602507, 3602513, 3602519, 3602524, 3602528, 3602534, 

3602536 não contêm histórico de chamadas realizadas pelo terminal 

telefônico móvel nº (66) 8406-2004, mas tão somente pelo ramal fixo (66) 

3498-8172, de modo que torna-se impossível concluir, de forma cabal, a 

origem das ligações realizadas que ensejou na cobrança indevida. Nesta 

esteira de raciocínio, ante a ausência de fatos modificativos, extintivos e 

impeditivos do direito da autora, concluo que as cobranças oriundas do 

terminal móvel nº (66) 8406-2004 são indevidas e merecem ser 
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declaradas inexistentes. Desse modo, ausente prova da contratação dos 

serviços descritos na inicial, inexistindo contratação, inexiste débito, por 

conseguinte ilegal a cobrança operada. Quanto aos danos morais, a 

inscrição indevida da autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano 

moral in re ipsa, sendo cabível a condenação da ré ao pagamento de 

indenização a tal título. Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência do E. 

TJ/RS, in verbis: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ENVIO DE CHIP PARA A RESIDÊNCIA DA AUTORA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO DAS COBRANÇAS. 

INSCRIÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. Relatou a demandante ter tido seu nome 

inscrito em órgão de devedores, por solicitação da operadora demandada, 

em virtude de suposto débito decorrente do serviço de telefonia móvel. 

Menciona ter recebido um chip em sua residência, após contratar o plano 

"Oi Conta Total Light". Todavia, disse que nunca realizou o seu 

desbloqueio. A sentença ora recorrida reconheceu as cobranças como 

indevidas, restando condenada a parte ré ao pagamento de indenização 

por danos morais. O feito trata sobre típica relação de consumo, 

operando-se, portanto, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, diante das 

alegações autorais, cabia à recorrente a demonstração do vínculo 

contratual com a parte demandante, ou então da efetiva utilização dos 

serviços de telefonia móvel, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Saliente-se que os documentos acostados em sede 

de contestação, consistentes em telas do sistema interno da ré (fls. 

72/75v) não têm força probante suficiente, dada sua natureza unilateral. 

Logo, tem-se por indevidas as cobranças discutidas no presente feito, 

cabendo à operadora de telefonia ré indenizar os danos daí oriundos. 

Como cediço, a restrição creditícia injustificada é elemento que transcende 

os meros dissabores cotidianos, representando verdadeira ofensa aos 

direitos de personalidade da demandante. Trata-se de dano moral in re 

ipsa, que independe de maiores comprovações quanto aos prejuízos 

concretos. No tocante ao valor da indenização, tenho que não comporta 

redução o montante de R$ 7.880,00 fixado na sentença, porquanto não 

destoa dos parâmetros usualmente utilizados pelas Turmas Recursais em 

casos análogos, observando os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006462642, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 07/12/2016). E M E N T 

A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITOS 

INEXISTENTES SEGUIDO DE CORTE DA INTERNET E LINHA TELEFÔNICA – 

NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO PLANO QUE GEROU OS 

DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – JUROS DE 

MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO EM 

PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMS. 

Apelação n. 0804664-56.2013.8.12.0008, Corumbá, 4ª Câmara Cível, 

Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 24/02/2015, p: 25/02/2015) 

Portanto, restando comprovada a inscrição indevida que gerou a autora 

imerecido constrangimento e prejuízos de diversas ordens, a condenação 

da parte ré é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, o pleito da reclamante, para o 

fim de confirmar a liminar deferida, e declarar inexigível o débito discutido 

na presente demanda, referente ao plano “PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 

LIGTH”, telefone móvel (66) 8406-2004, no valor de R$ 80,07 (oitenta reais 

e sete centavos), bem como, para 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, tendo em vista que o montante do 

dano foi aferido nesta data. 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. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Publicado e 

registrado no PJE. Primavera do Leste, 05 de julho de 2018. 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, 05 de julho de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 125829 Nr: 8394-48.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Autos código 125829

1. Acolho a justificativa apresentada pelo reeducando às fls. 91/93.

2. Assim, substituo a pena de prestação de serviço por prestação 

pecuniária no valor 04 salários mínimos, o qual perfaz o total de R$ 

3.816,00 que será dividido em 04 parcelas mensais de R$ 954,00 a partir 

de 10.07.2018, em favor da Conta Única, no processo CÓDIGO 174121 

(número 7477-24.2016.811.0037), nos termos dos Provimentos 59/2012 e 

23/2013 – CGJ cuja guia poderá ser emitida junto site do TJMT no link 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondjtjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do.) e 

comprovação nos autos.

3. Intime-se o reeducando para que efetue o pagamento das parcelas nos 

moldes supra.

4. Cumprida a pena em sua integralidade, certifique-se, abra-se vista ao 

Ministério Público e em seguida, voltem conclusos para sentença.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 29 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205604 Nr: 2089-72.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA PADILHA, CLAUDIO ANDRÉ PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 3. Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se 

verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de 

Processo Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a 

denúncia de fls. 04/06, em todos os seus termos.4. Desde já designo 

audiência de instrução e julgamento, para 15/08/2018, às 16:00 horas, 

onde serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, e o(a) 

acusado(a).Cite-se e se intime pessoalmente o acusado.Intimem-se o 

Ministério Público, o Advogado, as testemunhas de acusação e de 

defesa.Sem prejuízo, determino seja a ré Tereza Padilha submetida à 

avaliação médica no interior da Unidade Prisional, devendo ser atestada 

sua atual situação clinica, e se a Unidade Prisional possui condições de 

prestar o tratamento necessário.Intime-se e se cumpra.Primavera do 

Leste/MT, 28 de junho de 2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de 

Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185979 Nr: 2001-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIEL DOS SANTOS SOUZA, Cpf: 

01213404304, Rg: 216242620029, Filiação: Marlene dos Santos Souza e 
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Francisco Duarte de Souza, data de nascimento: 03/06/1985, brasileiro(a), 

natural de Paulo Ramos-MA, convivente, empresário, Telefone 

66996076167. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 08 de janeiro de 2017, em horário incerto, em via 

pública, na ruia Passo Fundo, 490, Primavera II, nesta cidade o denunciado 

conduziu veículo automotor, com capacidade pscomotora alterada em 

razão da influência de álcool.

Despacho: Código 1859791. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Josiel dos Santos Souza, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. 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, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.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, Migueloncito dos 

Santos, digitei.

Primavera do Leste, 05 de julho 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.: 204056 Nr: 1327-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON 

DA SILVA AGUILERA, CRISTINA DA SILVA GAMA, ALINE MOURA BONFIM 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825, Marianna Barros Saber - OAB:OAB-MT 19.452, Nanda Luz 

Soares Quadros - OAB:OAB-MT 19.494, Nayara Dias Cardoso 

Portocarrero - OAB:OAB-MT 17.846, Rodolfo Fernando Borges - 

OAB:OAB-MT 13.506

 Autos código 204056

1. Ao que se extrai dos autos, a Primeira Câmara Criminal da E. Corte 

Mato-grossense, no HC nº 1004462-73/2018, concedeu a ordem ao 

acusado JEFFERSON DA SILVA AGUILHERA, determinando a expedição 

de alvará de soltura mediante o cumprimento de medidas cautelares 

diversas da prisão.

2. Todavia, em que pese a determinação de expedição de alvará de 

soltura, fato é que até a presente data a prisão preventiva do réu não fora 

cumprida, razão pela qual determino a expedição de contramandado de 

prisão, advertindo-se o réu das condições fixadas no acordão retro, e 

colhendo, ainda, seu compromisso de cumpri-las.

3. Sem mais, aguarde-se o cumprimento da decisão de fl. 219.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 29 de junho de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173643 Nr: 7201-90.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERNANDO MOTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL FERNANDO MOTA SANTOS, Cpf: 

01574764136, Rg: 2375809, Filiação: Neiva Mota Lucindo e Nicomedes dos 

Santos, data de nascimento: 14/12/1984, brasileiro(a), natural de 

Brasilia-DF, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66 99724 0515. 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: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denúncia a Vossa Excelência Antonio Padua Carvalho Borges, supra 

qualificado, como incurso nas penas do Art. 306, caput e art. 309, ambos 

do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Código 1736431. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Daniel Fernando Mota Santos, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responderem a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. 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, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.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, 04 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184051 Nr: 935-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE ANA POLITA BECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIZETE ANA POLITA BECK, Cpf: 

56728425187, Rg: 1021159-4, Filiação: Agindo Polita e Glória Folle Polita, 

data de nascimento: 27/08/1969, brasileiro(a), natural de Renascença-PR, 

casado(a), do lar, Telefone 066-96777622. 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: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENUNCIA a Vossa Excelência Marizete Ana Polita Beck, como incurso na 

penas do art. 306, da Lei 9.503/97,

Despacho: Código 1840511. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se a acusada Marizete Ana Polita Beck, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, a 

acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 04 de julho 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.: 123550 Nr: 6108-97.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JONAS SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 05 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204056 Nr: 1327-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON 

DA SILVA AGUILERA, CRISTINA DA SILVA GAMA, ALINE MOURA BONFIM 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825, Marianna Barros Saber - OAB:OAB-MT 19.452, Nanda Luz 

Soares Quadros - OAB:OAB-MT 19.494, Nayara Dias Cardoso 

Portocarrero - OAB:OAB-MT 17.846, Rodolfo Fernando Borges - 

OAB:OAB-MT 13.506

 Ante o exposto, defiro a representação policial, e decreto a prisão 

preventiva de JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS e JEFERSON DA SILVA 

AGUILERA, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de 

autoria, bem como para garantia da ordem, nos termos do art. 312 e ss. do 

CPP.Ante a urgência da medida, serve a presente de mandado de 

prisão.Cumpra-se.Primavera do Leste, 05 de março de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001893-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA BASSAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001893-76.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARCIA BASSAN Vistos etc. Diante do comprovante de pagamento 

apresentado pela requerida (ID. 13835964), INTIME-SE o autor a se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo concordância, 

PROCEDA-SE a imediata restituição do bem ao demandado. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 04 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003321-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEARA ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003321-93.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

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

aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003176-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EMBARGANTE)

ALEXANDRE PIZZOLATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003176-37.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC, eis que não preenchidos os requisitos 

exigidos no §1º do dispositivo supramencionado, quais sejam, aqueles 

exigidos para concessão da tutela antecipada. Ainda, válido destacar que 

não restou demonstrado que o prosseguimento da execução é suficiente 

para caracterizar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos 

demandados, o que não autoriza a concessão de efeito suspensivo. No 

mais, DIGA o embargado no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003440-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DANIEL DE JESUS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003440-54.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: OSMARINA SOUZA LIMA REQUERIDO: FRANCISCO DANIEL 

DE JESUS LIMA Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, podendo este ser revogado a 

qualquer momento, nas formas da lei. CITE-SE o requerido, com as 
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advertências dos arts. 334 e 344, ambos do CPC, consignando que o 

prazo da resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo codex. 

Em consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de mediação para o dia 03 de Setembro de 2018, às 

15h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, 

devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Sendo o caso, 

INTIMEM-SE pessoalmente membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003356-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA GRASIELY CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003356-53.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. REQUERIDO: KARINA GRASIELY 

CONCEICAO DE OLIVEIRA Vistos etc. Da analise detida aos autos verifico 

que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não juntou o 

comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária. Sendo assim, 

INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas e taxa 

judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 

321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 03 de Julho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003465-67.2018.8.11.0040

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:

DANIEL SCHELLES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003465-67.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DANIEL SCHELLES Vistos etc. De pronto, analisando detidamente o feito, 

observo que não se acha nos autos o comprovante de recolhimento das 

custas e da taxa judiciária. Desta feita, INTIME-SE a parte interessada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de devolução da 

missiva. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 05 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56516 Nr: 456-95.2010.811.0040

 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: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A, LT NOVA MUTUM - SORRISO, LT SORRISO - SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGINO BEDIN, LEOCLIDES BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, TÁRIK 

FERREIRA - OAB:21931, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 “Vistos etc. Homologo as desistências acima manifestadas para que surta 

os regulares efeitos de legalidade. Encerrada a instrução, converto as 

alegações finais em memoriais, saindo as partes intimadas para 

apresentação no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiro autoras e 

após requeridos. Empós, conclusos para prolação de sentença. 

Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126000 Nr: 3016-34.2015.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, IZABEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ELSON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 “Vistos etc. Encerrada a instrução, converto as alegações finais em 

memoriais, saindo as partes intimadas para apresentação no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiro requerido/reconvinte e após 

requerente/reconvindo. Após, conclusos para prolação de sentença. 

Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59849 Nr: 3147-82.2010.811.0040

 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: ANGELA DA CONCEIÇÃO TAVERA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:18.983, CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - 

OAB:21.098, FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 “Vistos etc. Encerrada a instrução processual, o processo encontra-se 

apto a julgamento. Portanto, tornem os autos conclusos após o retorno 

desta magistrada, visto que passará a usufruir de folgas compensatórias 

a partir da próxima semana. Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149738 Nr: 3993-89.2016.811.0040

 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): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES, ELIZANGELA 

BIAVA DA CAS, Solange dos Santos José Fernandes

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, ARIANE KERLEN 

BORGES - OAB:349.595

 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 
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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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16707 Nr: 814-07.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPÉLIO JOSÉ ROSSET, ELDA GRUPP ROSSET, 

SÉRGIO ROSSET, LEIVA ISABEL ROSSET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

SERGIO RUDIMAR ZIMPEL, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, AIRTON 

FRANCISCO ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte 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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113101 Nr: 4843-17.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA 

JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110406 Nr: 2619-09.2014.811.0040

 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): SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, ALAMAIK 

MAMORE DE MATOS

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, ARIANE KERLEN 

BORGES - OAB:349.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703

 Autos n° 2619.09.2014.811.0040 (Cod. 110406)

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de suspensão formulado à fl. 264. Remetam-se os autos 

ao arquivo provisório. Entrementes, desde já, cientifique-se o 

banco-exequente de que já foi proferida decisão nos autos da 

Recuperação Judicial convocando Assembléia de Credores para data 

próxima.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Julho 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.: 13016 Nr: 108-58.2002.811.0040

 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: HELENA ORTENILA BRANDÃO, DORIVAL BRANDÃO, 

NEI FERNANDO BRANDÃO, RODRIGO FABIANSKI BRANDÃO MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO a desistência 

manifestada e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO sem resolução do mérito, a teor do art. 485, inciso VIII do 

CPC.Custas, se devidas, deverão ser rateadas pela inventariante e 

herdeiros na proporção de seus quinhões. Honorários indevidos na 

espécie.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquivem-se 

os autos, mediante as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129346 Nr: 4965-93.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO CONSTRUTORA LTDA EPP, JOÃO 

HELIO MACHADO JAQUES, MARA LUCIA BERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5.614, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Desta forma, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/15, DEFIRO o 

recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante 

emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 15 (quinze) de 

cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas 

poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 

do CPC/15.Após a comprovação do pagamento da primeira parcela relativa 

as custas, façam-me os autos conclusos para saneamento do 

feito.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Sorriso/MT., 03 de Julho de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34276 Nr: 3417-48.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, TERCEIRO INTERESSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOVANE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 
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FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Intime-se o Advogado/Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar memória atualizada dos seus honorários, conforme comando 

judicial acima.Apresentado o cálculo, digam os demais interessados 

(exequente e executada), no prazo comum de 10 (dez) dias.Após, 

conclusos para reserva do valor devido a título de honorários e 

levantamento do saldo remanescente em favor da executada.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 28 de Agosto de 2017.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34276 Nr: 3417-48.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, TERCEIRO INTERESSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOVANE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Autos n. 3417-48.2006.811.0040 – Código: 34276.

 Vistos etc.

 Sem delongas, razão assiste ao exequente quanto ao exposto no petitório 

de fls. 340/349, eis que a decisão inserida no Sistema Apolo de fato está 

divergente da constante às fls. 245/248.

 Desta feita, DETERMINO seja promovida a correta inserção da decisão 

supramencionada no Sistema Apolo e a respectiva publicação via DJE.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58566 Nr: 1965-61.2010.811.0040

 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: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A, LT SORRISO - SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NODIMAR CORREA, MAGDA MARIA SETI 

CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO RIBEIRO - 

OAB:7979, MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - OAB:34.714/SC

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para determinar: a) 

a imissão definitiva da autora na posse da faixa serviente dos imóveis 

matriculados sob os nºs 9.048, 1208 e 1207 do CRI de Sorriso, Estado de 

Mato Grosso; b) seja procedido o registro desta servidão administrativa, 

às margens das matrículas alhures mencionadas, a teor do que dispõe o 

artigo 167, item I, n. 6 da Lei 6.015/1973; c) a condenação da autora a 

ressarcir aos demandados, a título de indenização, o valor de R$ R$ 

84.979,60 (oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e 

sessenta centavos), com os juros compensatórios na taxa de 12% ao ano 

a contar do cumprimento da liminar, na forma da Súmula 618 do STF, juros 

de mora percentual de 6% ao ano a contar do trânsito em julgado da 

decisão, na forma da Súmula n. 70 do STJ e correção monetária a partir da 

lavratura do laudo, em relação a que deverá se descontado, o valor 

depositado inicialmente pela autora. Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre 

valor a diferença entre o valor depositado eventualmente pela parte autora 

e o valor determinado nesta sentença, nos termos do art. 27, § 1º, do Dec. 

Lei 3365/41 c.c. art. 85, § 2º do CPC.Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento 

de sentença, proceda-se a alteração da classe dos autos e dê 

prosseguimento na forma do art. 523 do CPC.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 04 de Julho de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003346-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA NOGUEIRA DE ARAUJO CARNIVALI (REQUERENTE)

SERGIO HENRIQUE CARNIVALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILHIAM SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

JOAO DOS ANJOS FILHO (REQUERIDO)

ELIETE NARCISA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003346-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SERGIO HENRIQUE CARNIVALI, KARINA NOGUEIRA DE ARAUJO 

CARNIVALI REQUERIDO: WILHIAM SILVA DOS ANJOS, ELIETE NARCISA 

DA SILVA DOS ANJOS, JOAO DOS ANJOS FILHO Vistos etc. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que os autores requerem a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, ante as informações obtidas 

através do sistema INFOJUD, que comprovam a propriedade de diversos 

imóveis, além de aplicações financeiras, bem como cotas nas empresas 

OCX Incorporações SPE LTDA e Comércio de Combustíveis Flor do 

Cerrado LTDA, torna-se crível, pois, que possuem capacidade financeira 

para efetuar o recolhimento das custas. Assim, entendo incabível a 

concessão das benesses do art. 98, do CPC, conforme requerido. Sobre o 

tema, trago a baila os julgados abaixo. RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - BUSCA DE CRÉDITO DE VULTOSO 

VALOR PELA PARTE NA DEMANDA - REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - PARTE QUE 

ALEGA NÃO POSSUIR OUTROS BENS E QUE RECEBE APENAS 

APOSENTADORIA DO INSS EM VALOR QUE NÃO LHE PERMITE O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS 

SEGURAS NESSE SENTIDO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

ATENDIMENTO DO PLEITO DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O juiz pode indeferir o pedido de assistência judiciária 

gratuita se tiver fundadas e motivadas razões para isso, conforme 

exegese do art. 5º da Lei n. 1.060/50 e do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, sem ofensa ao princípio do devido processo legal. 2. Tendo o 

legislador objetivado, com a promulgação da Lei n. 1060/50, permitir o 

acesso gratuito à Justiça às pessoas menos favorecidas, isto é, 

necessitadas (art. 1º, caput), é de ser analisado o caso concreto para a 

concessão deste benefício. 3. Hipótese em que a ausência de provas 

seguras quanto à impossibilidade financeira de a parte arcar com as 

custas processuais, aliada ao fato de a ação por ela intentada ter como 

objeto o recebimento de quantia vultosa, conduzem à manutenção do 

indeferimento do seu pedido de assistência judiciária gratuita” (AI nº 

32317, 2009, Des. José Ferreira Leite). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita. INTIME-SE o autor para que proceda ao 

recolhimento das custas e despesas processuais devidas, no prazo de 10 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 02 de Julho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003169-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BARRETO HOMEM (RÉU)
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Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003169-45.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a autora postula a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica, o benefício da 

assistência judiciária é medida excepcional e deve ocorrer quando restar 

comprovada a difícil situação financeira da empresa, o que não se 

satisfaz com a declaração na petição inicial, bem como não restou 

demonstrado pelos documentos em acompanham a exordial. A propósito, 

em decisão recente, em caso semelhante, o Tribunal de Justiça decidiu 

que: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – 

PERFIL ECONÔMICO E FINANCEIRO QUE NÃO SE ENQUADRA NA 

HIPÓTESE DA LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento 

consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o deferimento da 

gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprove a impossibilidade de 

arcar com as custas do processo. Hipótese em que a empresa agravante 

não demonstrou encontrar-se em situação que caracterize hipótese de 

concessão do benefício à pessoa jurídica. (AI 67196/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) Ademais, em relação às 

pessoas jurídicas, não milita a presunção de veracidade do estado de 

pobreza firmado pelo interessado, devendo, portanto, prevalecer a 

exigência da prova efetiva da necessidade, o que não restou 

demonstrado nos presentes autos. Desse modo, ante a ausência de 

elementos que evidenciem a hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento da 

taxa e custas judiciais, sob pena de indeferimento e consequente 

extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003230-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO SHOW RACE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003230-03.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a autora postula a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica, o benefício da 

assistência judiciária é medida excepcional e deve ocorrer quando restar 

comprovada a difícil situação financeira da empresa, o que não se 

satisfaz com a declaração na petição inicial, bem como não restou 

demonstrado pelos documentos em acompanham a exordial. A propósito, 

em decisão recente, em caso semelhante, o Tribunal de Justiça decidiu 

que: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – 

PERFIL ECONÔMICO E FINANCEIRO QUE NÃO SE ENQUADRA NA 

HIPÓTESE DA LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento 

consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o deferimento da 

gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprove a impossibilidade de 

arcar com as custas do processo. Hipótese em que a empresa agravante 

não demonstrou encontrar-se em situação que caracterize hipótese de 

concessão do benefício à pessoa jurídica. (AI 67196/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) Ademais, em relação às 

pessoas jurídicas, não milita a presunção de veracidade do estado de 

pobreza firmado pelo interessado, devendo, portanto, prevalecer a 

exigência da prova efetiva da necessidade, o que não restou 

demonstrado nos presentes autos. Desse modo, ante a ausência de 

elementos que evidenciem a hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento da 

taxa e custas judiciais, sob pena de indeferimento e consequente 

extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003276-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE PINTO BEZERRA (AUTOR)

FRANCYS ALINE LOPES MACEDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003276-89.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 27 de Agosto de 2018, às 16h00min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser citada com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 03 de 

Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003393-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA DANIELE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 100333-80.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 03 

de Setembro de 2018, às 17h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a 

parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 
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cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 03 de 

Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003299-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERNANDES FIALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA APARECIDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003299-35.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (NCPC, artigo 189, II). DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. COLHA-SE o parecer ministerial. Oportunamente, 

CONCLUSOS. Às providências. Sorriso/MT., 03 de Julho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003395-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALTMAYER (EMBARGANTE)

JAQUELINE ELIANE ALTMAYER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003395-50.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: IVAN ALTMAYER, JAQUELINE ELIANE ALTMAYER 

EMBARGADO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA Vistos 

etc. RECEBO os embargos à execução na forma colocada em Juízo, 

porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 919, do CPC, eis que 

não preenchidos os requisitos exigidos no §1º do dispositivo 

supramencionado, quais sejam, aqueles exigidos para concessão da 

tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou 

depósito. No ponto, além da inexistência de garantia real, não restou 

demonstrado que o prosseguimento da execução é suficiente para 

caracterizar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à 

executada, o que não autoriza a concessão de efeito suspensivo. 

Ademais, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, 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. Assim, para ser permitida a sua concessão, é necessário 

evidenciar, ao menos a probabilidade do direito alegado. Contudo, na 

hipótese em tela, a presença do mencionado requisito não resta 

demonstrada, eis que embora os embargantes aleguem excesso de 

execução e abusividade de cláusulas contratuais, para serem constados 

faz-se necessário a produção de prova hábil, o que somente será 

possível com a instrução do feito. DIGA o embargado no prazo legal. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 03 

de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003353-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA FREITAS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON FERREIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003353-98.2018.8.11.0040 Vistos etc. NOMEIO inventariante a 

Sra. Raimunda Freitas Carvalho, sob compromisso a ser prestado em 05 

(cinco) dias. No prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

compromisso, deverá a inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório (NCPC, 

art. 620). Após, CITEM-SE os herdeiros e os legatários, se for o caso 

(NCPC, art. 626), podendo se manifestar no prazo de 15 dias (NCPC, art. 

627). INTIMEM-SE as Fazendas da União, Estado e Município e o Ministério 

Público (NCPC, art. 626), para que se manifestem sobre os valores, 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 

634), manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art. 636) e digam, em 15 dias (art. 637). 

CONSIGNE-SE que o imposto deverá ser calculado administrativamente e 

juntados aos autos antes da sentença. DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, salientando que poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT., 03 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003590-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO)

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO)

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003590-35.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO RÉU: INSS Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que o demandado trata-se da Fazenda 

Pública. Assim, em consonância com o disposto no art. 109, I, da CF, bem 

como se atentando a Resolução n. 005/2014/TP/TJMT, entendo que a 

competência para processar e julgar a presente demanda é da 4º Vara 

Especializada de Fazenda Pública. Diante do exposto e, com fulcro nos 

fatos e fundamentos acima, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos à 4ª Vara local. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 04 

de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003592-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO CHAGAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO)

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO)

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003592-05.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA DO CARMO CHAGAS DA SILVA RÉU: INSS Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que o demandado trata-se da Fazenda 

Pública. Assim, em consonância com o disposto no art. 109, I, da CF, bem 

como se atentando a Resolução n. 005/2014/TP/TJMT, entendo que a 

competência para processar e julgar a presente demanda é da 4º Vara 

Especializada de Fazenda Pública. Diante do exposto e, com fulcro nos 

fatos e fundamentos acima, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos à 4ª Vara local. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 04 

de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENELSI MARIA TURRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003568-74.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ENELSI MARIA TURRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o 

demandado trata-se da Fazenda Pública. Assim, em consonância com o 

disposto no art. 109, I, da CF, bem como se atentando a Resolução n. 

005/2014/TP/TJMT, entendo que a competência para processar e julgar a 

presente demanda é da 4º Vara Especializada de Fazenda Pública. Diante 

do exposto e, com fulcro nos fatos e fundamentos acima, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando a 

remessa dos autos à 4ª Vara local. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 04 de Julho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002793-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002793-93.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

AMALIA MARLI SEGSTTATER REQUERIDO: PAULO EDUARDO VEDANA 

DUTRA Vistos etc. Cuida-se de execução extrajudicial c/c tutela de 

urgência cautelar ajuizada por AMALIA MARLI SEGSTTATER em face de 

PAULO EDUARDO VEDANA, ambos devidamente qualificados, pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial. Os autos vieram-me conclusos ante 

o pedido formulado pela exequente encartado em Id. 13525029, pugnando, 

em síntese, pela adjudicação dos bens penhorados, quais sejam: 1 (um) 

trator New Holland avaliado em R$ 200.000,00, 1 (uma) distribuidora de 

calcário Jumil avaliada em R$ 80.000,00 e 4.598,32 (quatro mil quinhentos 

e noventa e oito) sacas de feijão caubi ou, alternativamente, requer a 

venda antecipada da quantia arrestada bem como a substituição do 

produto arrestado por dinheiro, mediante depósito judicial nos autos. Pois 

bem. Inicialmente, se faz necessário tecer algumas considerações. 

Compulsando os autos, verifica-se que os grãos penhorados na presente 

execução são objeto de intensa litigiosidade, eis que são alvo de 

discussão em sede de embargos de terceiro de nº 

1004360-62.2017.8.11.0040 e embargos à execução de nº 

1004731-26.2017.8.11.0040, os quais estão pendentes de análise de 

recurso de Apelação. Além disso, neste momento não há como atestar a 

exatidão dos valores indicados pelo executado para adjudicação dos 

grãos ora penhorados, dependendo da demonstração de sua cotação 

mercadológica. Ademais, embora tenha sido computado no cálculo da 

dívida (Id. 13632359), o exequente não comprovou nos autos o dispêndio 

com pagamento de armazenagem e beneficiamento dos grãos junto a 

empresa RE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS, de modo que não possui 

legitimidade para efetuar sua cobrança, devendo tal valor ser descontado 

do cálculo exequendo. Ocorre ainda que, não obstante as observações 

acima, é de conhecimento deste Juízo que os grãos depositados são 

facilmente perecíveis, de modo que sua deterioração pode gerar prejuízos 

irreversíveis as partes, consoante notificação acostada em Id. 13525048. 

Desse modo, firme no poder geral de cautela deste Juízo, DETERMINO a 

venda antecipada do produto feijão caubi depositado perante o armazém 

RE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS, consoante quantidades descritas no 

Auto de Arresto e Depósito de Id. 9528655, pela cotação mercadológica 

do dia da venda, de tudo devidamente comprovado nos autos. INTIME-SE o 

armazém em que o produto encontra-se depositado para que proceda a 

alienação do produto, respeitando-se os termos da presente decisão, 

devendo o valor correspondente ser depositado em conta judicial 

vinculada a este feito, de forma individualizada, consoante as quantidades 

descritas no auto de arresto e depósito encimada, no prazo de 10 (dez) 

dias, após a devida intimação. Comprovado o depósito, INTIMEM-SE as 

partes para requererem o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Quanto ao pedido de adjudicação dos demais bens móveis penhorados, 

quais sejam 1 (um) trator New Holland avaliado em R$ 200.000,00 e 1 

(uma) distribuidora de calcário Jumil avaliada em R$ 80.000,00, postergo 

sua análise para após a venda dos referidos grãos e atualização do 

cálculo pelo exequente. Por fim, cumpre consignar que se encontra 

obstada a penhora junto ao terceiro Fabiano Nichele uma vez que, por ora, 

não há como constatar o valor exato do débito remanescente, devendo 

ser perfectibilizada somente após o depósito do valor correspondente a 

venda dos grãos e atualização do cálculo. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 05 de Julho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003126-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DE ROSSI (EXEQUENTE)

VALDECIR DE ROSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDE ROSA OAB - MT18693/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003126-79.2016.8.11.0040 Vistos etc. Considerando o teor do 

recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, 

veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT, 

bem como a decisão que deferiu o levantamento do valor em favor da 

autora, devolvo os autos em Cartório a fim de que seja lavrada a 

competente certidão, nos termos do art. 1º e § 1º do Prov. 68/CNJ. Às 

providências. Sorriso/MT, 05 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003663-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CALLEGARO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS0066980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA FRANZ FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003663-07.2018.811.0040 Vistos etc. Se preenchidos os 

requisitos do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado e após, 

DEVOLVA-SE com as baixas e homenagens de estilo. Se não 

preenchidos, OFICIE-SE solicitando a complementação e proceda da 
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mesma forma anteriormente determinada. Neste último caso, se 

ultrapassado o prazo estipulado na CNGC sem qualquer manifestação, 

proceda-se a devolução, em observância as determinações constantes 

da CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 05 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003644-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINO GREGORIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SPIELMANN OAB - SC35601 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR SALETE GREGORIUS (REQUERIDO)

ILTO DE RAMOS DALMAZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003644-98.2018.811.0040 Vistos etc. Se preenchidos os 

requisitos do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado e após, 

DEVOLVA-SE com as baixas e homenagens de estilo. Se não 

preenchidos, OFICIE-SE solicitando a complementação e proceda da 

mesma forma anteriormente determinada. Neste último caso, se 

ultrapassado o prazo estipulado na CNGC sem qualquer manifestação, 

proceda-se a devolução, em observância as determinações constantes 

da CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 05 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003983-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE FERTILIZANTES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SIMAO RATAYCZYK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003983.91.2017.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser 

definida como "a abdicação expressa da posição processual alcançada 

pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que 

ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão 

articulada (causa de extinção do processo com resolução de mérito), a 

desistência da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o 

direito material que permanece incólume. Portanto, ante a concordância da 

parte-ré expressa no termo de acordo firmado com a credora, 

HOMOLOGO a desistência da ação manifestada (ítem 9 do termo de 

acordo), para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

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

Adjetivo Civil. CUSTAS pela parte ré. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 

03 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLAG SOL E LUA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO)

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS EVANDRO PINHEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

LEILA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT0009235A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000629-24.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SOLAG SOL E LUA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME RÉU: OSEIAS 

EVANDRO PINHEIRO Vistos, etc. Cuida-se de ação ajuizada sob o rito 

comum por Solag Sol e Lua Aviação Agrícola Ltda. em desfavor de Oseias 

Evandro Pinheiro, na qual pleiteia, em sede de tutela antecipada, a 

sustação do Protesto nº 351.498, registrado no 2º Ofício Extrajudicial de 

Sorriso/MT, no valor de R$ 21.474,60. Conforme se depreende dos autos 

foi deferida a tutela de urgência para suspensão dos protestos dos títulos 

executivos emitidos em favor do requerido, condicionando-a a prestação 

de caução idônea (id nº 11774471). A autora apresentou o veículo 

Ford/F-4000 Turbo Cummins 2p como caução no id nº 11934969. No id nº 

12291769 a autora alegou o surgimento de novos protesto em seu 

desfavor, requerendo a concessão de tutela de urgência com relação aos 

novos protestos. O pedido foi deferido, condicionando-o a majoração da 

caução, a fim de garantir os novos títulos protestados (id nº 12542222). 

No id nº 12820332, a autora apresentou novo veículo para 

complementação da caução, Ford/F-4000, ano 2011/2011, juntando a 

pesquisa de preço médico da Fipe. Tentada a conciliação, esta restou 

inexitosa (id nº 13642923). O requerido apresentou contestação, bem 

como pedidos de reconvenção a fim de que a autora seja condenada em 

danos materiais e morais (id nº 13945715). Vieram os autos conclusos. É 

o breve relatório, DECIDO. Considerando que o veículo dado em caução 

conforme petição no id nº 12820332, tem avaliação mercadológica em 

valor superior aos dos protestos apresentados, conforme consulta junto a 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), indicando preço 

médio de R$ 71.030,00 (setenta e um mil, e trinta reais), acolho a caução 

apresentada. Outrossim, DETERMINO à Sra. Gestora Judiciária que 

proceda a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM, 

do veículo indicado no id nº 12820436, por meio do sistema RENAJUD. 

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para que apresente impugnação a 

contestação/ resposta à reconvenção apresentada pelo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 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. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56762 Nr: 626-67.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA ADRIANA PICCINI, RP, ANGELA BERNARDES 

PRESTES, BP, CBPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARCOS PICCINI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, JULIANA BOUVIÉ ROEWER - 

OAB:6299/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134, 

VILSON PEDRO NERY - OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a inventariante para que se manifeste acerca da petição de fls. 

2435/2436, no prazo 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

Sorriso-MT, 08 de maiode 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32976 Nr: 2139-12.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ILSON CASSENOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLEO REGINALDO DE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B, RUDIMAR ROMMEL 

- OAB:8238-B

 Ante a busca RENAJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106775 Nr: 9804-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI SALETE QUEIROZ

 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:

 Ante a busca RENAJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52503 Nr: 2960-11.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIR JOSE TAPARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 Uma vez que foi juntado aos autos o valor dos honorários, intimo as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC, no prazo sucessivo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41130 Nr: 3958-47.2007.811.0040

 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: COOPERGRÃO - COOP.DOS PROD. E 

TRABALHADORES URBANOS E RURAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT, MARCELO CLEMENTE BASTOS - 

OAB:33734-B

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82792 Nr: 1721-98.2011.811.0040

 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: AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte requerida para que se manifeste 

do retorno da carta precatória encaminhada ao Juízo da Vara de 

Precatórias de Gurupi/TO (fls. 834/840).

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92424 Nr: 4034-95.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INNOVAR AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89407 Nr: 995-90.2012.811.0040

 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: CNH INDUSTRIAL LATIN AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARRUDA ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de taxas/custas no sítio da Internet do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos, a fim de que seja expedida Carta Precatória para 

Nova Mutum/MT, conforme determinação de fls.178.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20235 Nr: 416-26.2004.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DE FÁTIMA CARDOSO & CIA LTDA E 

SUELY DE FÁTIMA CARDOSO, SUELI DE FÁTIMA CARDOSO, SIRLEY 

CARDOSO SANTIAGO, NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA MARIA DONINI - 

OAB:8106/MT, Márcio José Cossetin - OAB:8982/MT, NÍVIA NAJARA 

FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT

 Tendo em vista a Certidão de fls.286, impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte autora para indicar quais bens pretende penhorar, bem 

como a localização dos mesmos, nos termos do artigo 839 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 43025 Nr: 5821-38.2007.811.0040

 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: IZARI RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL BATISTA MASSOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 
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OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Teno em vista a Certidão de fls.136, impulsiono os autos, INTIMANDO a 

parte autora para indicar quais bens pretende penhorar, bem como a 

localização dos mesmos, nos termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 178227 Nr: 7969-70.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA EPOCA PRESENTES E DECORAÇOES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:OAB/MT6.193

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000295-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL ANTONIO BAVARESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO LOPES MOREIRA (EMBARGADO)

JEFERSON DOS SANTOS REIS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000295-87.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: GENTIL ANTONIO BAVARESCO EMBARGADO: ARNO 

LOPES MOREIRA, JEFERSON DOS SANTOS REIS Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos à execução opostos por Gentil Antônio Bavaresco, em face de 

Arnô Lopes Moreira e Jeferson dos Santos Reis, alegando, em síntese, a 

inexigibilidade do título ante ao descumprimento das obrigações nele 

prevista por parte dos embargados. A inicial foi recebida, deixando de 

aplicar o efeito suspensivo aos embargos (id nº 11779997). Os 

embargados apresentaram impugnação no id nº 12228623. O embargante 

se manifestou da impugnação no id nº 12453189. No id nº 13905372 o 

embargante informou a penhora online no valor de R$ 53.484,13 nos autos 

da execução em apenso, bem como o deposito judicial de R$ 40.115,87, 

requerendo a suspensão do feito ante a presença dos valores que ora 

são dados em garantia. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, 

fundamento e DECIDO. O art. 919, § 1º, do CPC disciplina a hipótese de 

concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, versando 

que o embargante deve demonstrar a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela provisória, que segundo o art. 300 do CPC 

tratam-se de probabilidade do direito e perigo de dano ou resultado útil do 

processo, bem como a prestação de garantia idônea da dívida executada. 

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia situa-se no 

cumprimento das obrigações previstas no contrato de prestação de 

serviços técnico-profissionais, em que o embargante alega que, pelo 

descumprimento do prazo estabelecido para a entrega das cartas de 

anuências, o contrato restou tacitamente rescindindo, afastando sua 

exigibilidade. Ocorre que analisando minuciosamente o contrato verifica-se 

que a cláusula 8ª que estipula o prazo para entrega da prestação de 

serviço, concedeu margem para prorrogação do prazo diante de possível 

demanda judicial. Nesta toada, considerando o uso genérico do termo 

“demanda judicial” na cláusula 8ª que pode ser interpretada como toda 

solicitação dirigida ao juízo competente, para lhe dar uma resposta judicial, 

e havendo a presença de distribuição de suscitação de dúvidas ao Juízo 

da Diretoria do Foro, num juízo de cognição sumária, infere-se que não há 

provas suficientes levantadas pelo embargante a fim de comprovar, de 

plano, a rescisão contratual, visto que não restou demonstrado o término 

das demandas judiciais. Outrossim, a presença de novo procurador para a 

realização de atos previamente contratados com os embargantes ressai 

de forma tácita a intenção do embargante em rescindir o contrato, dando 

causa à interrupção do prazo para cumprimento das obrigações 

imputadas aos embargados, afastando assim a probabilidade do direito 

invocado. Desta forma, ainda que haja valor bloqueado e depositado 

judicialmente suficiente para garantir a dívida, a ausência dos requisitos 

autorizadores da tutela provisória impede a concessão do efeito 

suspensivo, razão pela qual INDEFIRO o respectivo pedido. INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. Caso manifestem interesse na 

produção de prova testemunhal, por economia dos atos processuais, 

apresentem, na oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a 

qualificação necessária à intimação para audiência a ser eventualmente 

designada, ou se já apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas 

do §2º do artigo 455, NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002798-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLA PAMELA MARTINS DO PRADO OAB - MS16612 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. B. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o (a) patrono (a) da 

parte autora, para providenciar a distribuição da carta precatória 

expedida, ID 13896082, via PJE, devendo instruí-la em conformidade com o 

art. 260 do CPC. Após, deverá o (a) patrono (a) comprovar nestes autos a 

distribuição, no prazo de 15 dias.

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

Processo Número: 1004615-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. V. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

O informativo abaixo fora elaborado pela técnica: Andrea Christina de Melo 

Baise – Psicóloga CRP 18/00547

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000332-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

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

do teor do ofício retro juntado.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115837 Nr: 6966-85.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROSOJA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOR ORLANDO, CAMILA GRANDO ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107867 Nr: 401-08.2014.811.0040

 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): EDMILSON MENANI, ADRIANA APARECIDA 

DOS SANTOS MENANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Certifico e dou fé que arquivei em pasta própria, física, o resultado das 

informações decorrentes do INFOJUD, o qual ficará à disposição do 

exequente, pelo prazo de 06 (seis) meses. Diante disso, impulsiono os 

presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a resposta do INFOJUD.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114965 Nr: 6331-07.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO RENATO PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/O, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134

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

Requerida, via DJE, de que foi redesignada a audiência para inquirição da 

testemunha na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de 

Cuiabá/MT, para o dia 05/07/2018, às 15:30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126683 Nr: 3410-41.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADAIR CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do pagamento retro, devendo 

informar a conta para transferência do valor depositado. Anoto que a 

inércia, poderá ser entendida como concordância tácita pelo pagamento 

integral do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94654 Nr: 6406-17.2012.811.0040

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHELY HERNANDES DALMOLIN

 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: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105715 Nr: 8801-45.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STIVANIN MACHADO E MACHADO LTDA-ME, 

CLAUBER JEFFERSON MACHADO

 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:

 Certifico e dou fé que arquivei em pasta própria, física, o resultado das 

informações decorrentes do INFOJUD, o qual ficará à disposição do 

exequente, pelo prazo de 06 (seis) meses. Diante disso, impulsiono os 

presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a resposta do INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100891 Nr: 3699-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STREG CONFECÇOES LTDA, SCHEILA 

ROSANA STREG

 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:

 Certifico e dou fé que arquivei em pasta própria, física, o resultado das 

informações decorrentes do INFOJUD, o qual ficará à disposição do 

exequente, pelo prazo de 06 (seis) meses. Diante disso, impulsiono os 

presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a resposta do INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100868 Nr: 3677-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVITE JOSE 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:

 Certifico e dou fé que arquivei em pasta própria, física, o resultado das 

informações decorrentes do INFOJUD, o qual ficará à disposição do 

exequente, pelo prazo de 06 (seis) meses. Diante disso, impulsiono os 

presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a resposta do INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100860 Nr: 3669-07.2013.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ROSSARI, GANE MARIA ROSSARI

 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:

 Certifico e dou fé que arquivei em pasta própria, física, o resultado das 

informações decorrentes do INFOJUD, o qual ficará à disposição do 

exequente, pelo prazo de 06 (seis) meses. Diante disso, impulsiono os 

presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a resposta do INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87924 Nr: 7451-90.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR DANIEL ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES GURSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que arquivei em pasta própria, física, o resultado das 

informações decorrentes do INFOJUD, o qual ficará à disposição do 

exequente, pelo prazo de 06 (seis) meses. Diante disso, impulsiono os 

presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a resposta do INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84030 Nr: 3185-60.2011.811.0040

 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): A.G.G. ROMAO, ANGELO ANDRE GUEDES 

ROMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que arquivei em pasta própria, física, o resultado das 

informações decorrentes do INFOJUD, o qual ficará à disposição do 

exequente, pelo prazo de 06 (seis) meses. Diante disso, impulsiono os 

presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a resposta do INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54605 Nr: 4905-33.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS ARMAZENS GERAIS LTDA, 

SETEMBRINO ANTONIO DA SILVA MACHADO, VILSON JOSE DE FREITAS

 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: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Certifico e dou fé que arquivei em pasta própria, física, o resultado das 

informações decorrentes do INFOJUD, o qual ficará à disposição do 

exequente, pelo prazo de 06 (seis) meses. Diante disso, impulsiono os 

presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a resposta do INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44476 Nr: 1466-48.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ CAMPONOGARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Certifico e dou fé que arquivei em pasta própria, física, o resultado das 

informações decorrentes do INFOJUD, o qual ficará à disposição do 

exequente, pelo prazo de 06 (seis) meses. Diante disso, impulsiono os 

presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a resposta do INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44581 Nr: 1024-82.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO PEDRO DALLAPRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

certidão atualizada da matrícula do imóvel sobre o qual foi deferida a 

penhora, para que a mesma possa ser feita por termo nos autos. 

Consigno que após ser feita a penhora por termo nos autos, nos termos 

do art. 844, do CPC, cabe a parte exequente providenciar a averbação da 

penhora no registro competente, para tanto, deverá efetuar o recolhimento 

da guia da certidão de Registro de Penhora, no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria para retirada do 

Termo/Certidão de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141027 Nr: 11119-30.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ALVES CAMELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença, constando como exquentes os i. advogados de 

fls. 62.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121066 Nr: 10006-75.2014.811.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 145 de 656



 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): VILSON MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100747 Nr: 3564-30.2013.811.0040

 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): ABEL CRIVELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99392 Nr: 2009-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FORNARI MATESCO - 

OAB:10.168, ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:10.168/MT, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108766 Nr: 1235-11.2014.811.0040

 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: ROSEMILDA APARECIDA GIMENEZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES JOSÉ RIBEIRO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA CORRÊA - 

OAB:12.232/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99392 Nr: 2009-75.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FORNARI MATESCO - 

OAB:10.168, ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:10.168/MT, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a penhora do imóvel indicado às fls. 115/116, conforme requerido.

Desta feita, DETERMINO a penhora seja limitada a fração de 50% do 

imóvel, pertencente ao executado Denis Geisson de Souza Fardim.

No mais, EXPEÇA-SE o necessário a avaliação do imóvel.

Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca do laudo de 

avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005376-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DEODATO CORREA 04877764100 (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005376-51.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MUNICIPIO DE SORRISO RÉU: EDUARDO DEODATO CORREA 04877764100 

Vistos etc. Trata-se de ação de consignação em pagamento manejada 

pelo MUNICÍPIO DE SORRISO em face do EDUARDO DEODATO CORREA, 

sob a arguição de que após a assinatura do contrato, entre ambos, de 

credenciamento para contratação de Casa Apoio na capital do Estado, o 

requerido teve uma baixa irregular, o que impossibilitou a continuidade do 
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serviço, bem como o regular pagamento dos serviços que já haviam sido 

prestados. Por tais motivos, manejou a presente ação, requerendo a 

consignação dos valores devidos ao requerido. O autor depositou o 

montante, consoante comprovante de Num. 10587380 . A parte requerida 

compareceu nos autos no Num. 13736044, manifestando concordância 

com os valores depositados, requerendo o levantamento dos mesmos. É o 

relatório. Decido. Pois bem, nos termos do artigo 539, do NCPC, nos casos 

previstos em lei, poderá o devedor requerer, com efeito de pagamento, a 

consignação da quantia devida. In casu, o autor requereu a consignação, 

visto que o requerido teve baixa irregular, o que impossibilitou o 

pagamento regular dos serviços que já havia prestado ao requerente, 

tendo o requerido concordado com o montante depositado, requerendo o 

levantamento do mesmo. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

DECLARANDO EXTINTA a obrigação do autor em relação à parte 

requerida, fazendo-o com fulcro no artigo 546, do NCPC c/c 487, I, do 

NCPC. Ante o disposto no parágrafo único do artigo 546 do NCPC, 

condeno a parte requerida nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios de 10% do valor depositado. Transitada em 

julgado, proceda-se com a transferência dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo requerido, descontados os valores 

sucumbenciais. Após, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000998-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004929-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (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 08h20min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006008-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR GREGOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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 08h30min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005265-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 08h40min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004318-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. B. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

LUCIELE LISBOA BATISTA OAB - 044.319.321-51 (REPRESENTANTE)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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 09h20min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006115-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON NORBERTO KREBS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (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 09h30min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002728-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA IUNG DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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 10h10min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001810-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO ALBINO BORDIGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

contraprova apresentada pela parte requerida, devendo se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001772-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (REQUERIDO)

J. S. (REQUERIDO)

R. R. D. S. L. (REQUERIDO)
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L. E. D. A. (REQUERIDO)

S. O. L. (REQUERIDO)

P. C. D. S. (REQUERIDO)

R. B. D. A. (REQUERIDO)

A. P. C. (REQUERIDO)

O. B. R. (REQUERIDO)

J. E. D. S. S. (REQUERIDO)

M. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar os requeridos acerca dos 

vídeos apresentados pela parte autora, devendo se manifestarem 

requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002219-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA TRINDADE DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHERER OAB - RS101010 (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: 1002197-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMAR FRANCISCO SOLERA OAB - SP191466 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 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: 1001422-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUDILSON PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

da perita, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002064-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARENO BEKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (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: 1002268-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BROCCO (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 intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120821 Nr: 9802-31.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLORINHA PEDROZO QUADROS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLORINHA PEDROZO QUADROS DE 

FREITAS, Cpf: 83738541934, 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: Vistos em correição.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.Custas, pelo 

executado.Condeno o executado ao pagamento dos honorários 

advocatícios à parte exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

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, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 24 de abril de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56785 Nr: 6443-49.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUIZ VALIATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSESSORIA JURÍDICA DO 

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT - OAB:, EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILMAR LUIZ VALIATI, Cpf: 

24593850053, Rg: 20052021-51, brasileiro(a), casado(a), 245.938.850-53. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado à fl. 70, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Custas, pelo executado.No que toca os honorários 

advocatícios, mantenho o valor fixado no comando judicial à fl. 19, item 

6.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

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, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 24 de abril de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56800 Nr: 6471-17.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, 

EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE 

FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARLEI BOFF, Cpf: 87372436915, 

brasileiro(a), solteiro(a), advogado, Telefone 5444177. 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: 15/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de ARLEI BOFF, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2315/2004, 787570/2006, 

183079/2007, 184112/2007 (MAIS 3 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.698,11

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120834 Nr: 9815-30.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D ROCHA MONTAGENS ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): D ROCHA MONTAGENS ELETRICAS 

LTDA, CNPJ: 07953538000160. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

à penhora dos veículos FORD/F12000 L placa KCB2756 MT, SR/FACCHINI 

SRFCF placa JYA1324 MT, FORD/14000 placa AAG2495 MT, 

FORD/FT7000 placa GPD5506 MT, de propriedade de D ROCHA 

MONTAGENS ELETRICAS LTDA, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, aliado ao fato 

de que o NCPC admitiu a providência ora determinada “sem dar ciência 

prévia ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC.Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, 

através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos 

autos cópia da operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80)Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem 

apresentação de embargos, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.Acaso, EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS 

POR EDITAL, fica desde já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador 

particular, receber vista dos Autos para as manifestações 

supracitadas.Por outro lado, DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

procedendo neste ato à RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD, em nome do 

executado, consoante comprovante anexo.Lavre-se o TERMO DA 

PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC.Após, expeça-se mandado 

de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.Consigne-se, desde já, que, como a 

PENHORA atingiu BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devem 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC.Assim, oficie-se ao DETRAN e, sucessivamente, ao 

AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao 

detran) e da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, 

bem como noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito 

neste feito, sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso 

os ofícios sejam insuficientes.Ademais, como foram constatadas 

PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, 

após alienação judicial, OBEDECERÁ A ORDEM ESTABELECIDA NOS 

ARTS. 29, § ÚNICO, DA LEF; C/C 187, § ÚNICO, DO CTN, devendo, ainda, 

ser(em) INTIMADO(S) O(S) CREDOR(ES) CONCORRENTE(S) (art. 889, inc. 

V, do NCPC).Havendo manifestação do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar.Por fim, CASO FRUSTRADA A 

TENTATIVA DE PENHORA, quer on-line, quer sobre bens de propriedade 

do executado, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS 

PENHORÁVEIS, no prazo de 30 dias.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO pelo prazo de 01 ano, 

devendo ser a autora intimada.Não havendo manifestação/indicação de 

bens penhoráveis no prazo de suspensão, determino o ARQUIVAMENTO 

dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os quais poderão ser 

desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da 

LEF.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, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 20 de abril de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21031 Nr: 1151-59.2004.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA ALIANÇA LTDA, SANDRO SALES 

MACHADO, ELTON LAUTERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:3247-MT, DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON LAUTERT, Cpf: 41129954153, Rg: 

1119676285, brasileiro(a), casado(a), do comercio. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido para, querendo, opor embargos 

à penhora “on line” realizada fls. 204, no valor de R$ 4.041,67 (quatro mil e 

quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), no prazo legal

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para a expedição do ofício/carta de citação/intimação, adotando-se as 

providências necessárias ao andamento do feito.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, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 20 de abril de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120876 Nr: 9856-94.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMPAIO MACHADO & MACHADO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAMPAIO MACHADO & MACHADO LTDA 

- ME, CNPJ: 07135507000100. 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: 18/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de SAMPAIO MACHADO & 

MACHADO LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 324/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.678,30

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80932 Nr: 6100-19.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIS CLEMENTE - INDUSTRIA S/A, DARCI 

WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heber Renato de Paula Pires 

- OAB:137944

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARCI WEISS, Cpf: 22074333900, 

Filiação: Nair Garcia Weis e Arcindo Weis, data de nascimento: 

21/11/1956, brasileiro(a), natural de Ipumirim-SC, casado(a), agricultor- 

empresario, Telefone 66 9985-6063. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 194 , no valor de R$ 1.468,47 (Um mil 

quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), no 

prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Promova-se a juntada do 

mandado pendente, cumprindo-se, na sequência, as demais 

determinações já exaradas no feito.Acaso não haja o retorno no prazo 

legal, certifique-se, solicitando a imediata devolução.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, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 23 de maio de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91971 Nr: 5377-29.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO ROCHA NASCIMENTO - ME, MURILO 

ROCHA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MURILO ROCHA NASCIMENTO - ME, 

CNPJ: 06297835000131 e atualmente em local incerto e não sabido 

MURILO ROCHA NASCIMENTO, Cpf: 00928158128, brasileiro(a), Telefone 

mae- 99681-5500. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 85 , no valor de R$ 2.990,95 (dois mil 

novecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), bem como , a 

penhora do veículo VW/PARATI 1.8, placa AKB1309 MT, no prazo legal

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ressai dos autos pedido do Estado de Mato 

Grosso do cumprimento do mandado independentemente do pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, ante decisão da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso.Tenho que razão assiste o exequente, uma vez, 

que conforme disposto não §2°, da Lei 10334/2015- MT, a qual alterou o § 

41, da Lei 8814/2008, os Oficiais de Justiça farão jus a verba indenizatória 

a fim de cumprimento dos mandados requeridos pela Fazenda Pública 

Estadual, Ministério Público e beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.Vejamos:LEI Nº 10.334, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015:Art. 2º Fica 

alterado o Parágrafo único do Art. 41 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 

2008, alterado pela Lei nº 10.255/2014, passando a vigorar com a 

seguinte redação:“Art. 41(...) Parágrafo único Os servidores efetivos no 

cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para 

Cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, no valor de R$3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), devida de forma antecipada, até o 10º 

(décimo) dia útil de cada mês.”Ademais, o tema já foi objeto de deliberação 

pela Corregedoria Geral da Justiça/MT, que assim manifestou:“Destaco, 

enfim, que recentemente o Tribunal Pleno majorou o valor da referida 

verba paga aos Oficiais de Justiça a fim de atender os Mandados de 

Justiça Gratuita (julho de 2014 – R$3.500,00).Assim, verifica-se que a 

verba indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, igualmente 

destina-se as despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processos 

que envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo 

Conselho Nacional de Justiça”.Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal 

de Justiça no pedido de providências n. 79/2015, concernente aos 

procedimentos para pagamento de indenização de transporte devida aos 

Oficiais de Justiça e avaliadores pela Fazenda Pública Estadual, fez 

consignar que:“A Corregedoria-Geral da Justiça expôs que a verba 

indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir 

as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo Conselho 

Nacional de Justiça”.Corroborando com as deliberações acima, está o 

artigo 460, § 2º, da CNGC, que assim dispõe:“Art. 460. Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º,parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM.§ 2º As despesas com diligências dos 

Oficiais de Justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda 

Pública Federal e Municipal [não a Estadual] (grifei), por não constituírem 

custas ou emolumentos”.Assim, desentranhe-se/expeça-se o mandado 

para cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, independentemente 

de pagamento de diligência.Após, intime-se o exequente para requerer o 
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que entender de direito, no prazo de 15 dias.Intime-se.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, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 23 de maio de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57980 Nr: 6711-06.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEO AUGUSTO TRECENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALFEO AUGUSTO TRECENTI, Cpf: 

07080415829, Rg: 17522943, brasileiro(a), casado(a), engenheiro 

agrônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado à fl. 106, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Custas, pelo executado.Comprovado o pagamento dos 

honorários advocatícios à fl. 106.Proceda-se com as baixas das 

restrições realizadas via RENAJUD às fls. 95-100.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e cautelas 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

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, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 08 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92517 Nr: 4090-31.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA AUDITORES ASSOCIADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ATIVA AUDITORES ASSOCIADOS LTDA, 

CNPJ: 01335143000117. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme demonstrado às fls.93-96, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao pagamento dos 

honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, do Novo Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

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, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 08 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 7924-76.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO ARANHA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HUMBERTO ARANHA GUIMARÃES, Cpf: 

01991573839, Rg: 5.428.437, brasileiro(a), casado(a), Telefone 544-9208. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado à fl. 87, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Custas, pelo executado.Mantenho o valor fixado aos 

honorários advocatícios no comando judicial à fl. 34v°, item 6.Proceda-se 

com o levantamento dos valores bloqueados (fl. 85) para o exequente, 

observando os dados bancários constantes à fl. 87, bem como a baixa 

das restrições, via RENAJUD, à fl. 66.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e cautelas de 

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

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, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 22 de maio de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97657 Nr: 133-85.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETIQUETAS SORRISO LTDA, CRISTIANE 

EUFRAZIO ELIAS, IRMA EUGRAZIO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ETIQUETAS SORRISO LTDA, CNPJ: 

03825933000106, atualmente em local incerto e não sabido CRISTIANE 

EUFRAZIO ELIAS, Cpf: 02886360902, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido IRMA EUGRAZIO ELIAS, Cpf: 87050072915, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

ETIQUETAS SORRISO LTDA, CRISTIANE EUFRAZIO ELIASE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3089/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 19.210,00 - Valor Atualizado: R$ 19.210,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Considerando as que as tentativas de citar o 

executado restaram infrutíferas, proceda-se com a citação por edital, 

conforme requerido, nos termos do art. 8°, inciso IV, da LEF.Após, 

manifeste-se o autor, requerendo o quê de direito, no prazo de 30 dias, 

sob pena de suspensão e arquivamento. Transcorrido o prazo sem 
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indicação de bens penhoráveis, mantenham-se os autos suspensos e 

arquivados.Intime-se.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 22 de maio de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56086 Nr: 6234-80.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. CONFECÇÕES LTDA - ME, JEANE 

CRISTINA NASCIMENTO CE, CHARLES ALEXANDRE CÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): D. F. CONFECÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 

04937980000104, atualmente em local incerto e não sabido JEANE 

CRISTINA NASCIMENTO CE, Cpf: 68382650953, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido CHARLES ALEXANDRE CÉ, Cpf: 

58242546991, brasileiro(a), casado(a), do comercio. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de D. F. 

CONFECÇÕES LTDA - ME, JEANE CRISTINA NASCIMENTO CEE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2319/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 13.288,00 - Valor Atualizado: R$ 13.288,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando a busca do endereço dos 

executados D.F CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ : 04.937.980/0001-04, 

JEANE CRISTINA NASCIMENTO CE, CPF : 683.826.509-53 E CHARLES 

ALEXANDRE CE, CPF : 582.425.469-91 pelo sistema BACENJUD em 

fls.40/42, determino que seja expedido AR para citação.Caso negativo, 

defiro o pleito de fl.44, para que seja realizada a citação por edital das 

partes executadas, observando os termos do artigo 8º, IV da 

LEF.Cumpra-se.Sorriso/MT, 23 de Março de 2016.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 22 de maio de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57721 Nr: 6615-88.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAR JOSE BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVAR JOSE BALBINOT, Cpf: 

51588722953, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido para querendo, opor embargos a 

penhora do veículo FORD/700, placa JYL3880/ MT, no prazo legal

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 57721 Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, aliado ao fato de que o NCPC admitiu a providência ora 

determinada “sem dar ciência prévia ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO 

EXECUTADO, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, através do sistema BACEN-JUD, 

no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da operação.Efetivado 

o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de auto de penhora, 

INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO 

no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá 

o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC); 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do 

NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU 

NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO da executada, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 30 DIAS (art. 16 da Lei 

6.830/80)Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem apresentação de embargos, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 16, III, da LEF), MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE.Acaso, EVENTUALMENTE, 

existam exequentes CITADOS POR EDITAL, fica desde já NOMEADO O 

REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS da UNIC, 

devendo, acaso não habilitado procurador particular, receber vista dos 

Autos para as manifestações supracitadas.Por fim, CASO FRUSTRADA A 

TENTATIVA DE PENHORA, DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

procedendo neste ato à RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD, em nome do 

executado, consoante comprovante anexo.Lavre-se o TERMO DA 

PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC.Após, expeça-se mandado 

de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.Havendo manifestação do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar.Às providências. 

Sorriso/MT, 26 de abril de 2017. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 23 de maio de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88289 Nr: 7825-09.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 
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OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARILENE GOMES DOS SANTOS, Cpf: 

58174990100, Rg: 1188650-1, casado(a), comerciante, Telefone 

3.544-0634. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 73 , no valor de R$ 1.171,62 (um mil 

cento e setenta e um reais sessenta e dois centavos), no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se o executado por edital 

acerca da penhora constante às fls. 73-74. Após, não havendo oposição 

quanto à penhora, com o trânsito em julgado da sentença proferida nos 

Embargo à Execução em apenso (código 171977), proceda-se com o 

levantamento dos valores bloqueados à parte exequente, observando os 

dados bancários apresentados à fl. 76.Após, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, requerer o que entender de direito.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, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 24 de maio de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57190 Nr: 6487-68.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ PIRES CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE LUIZ PIRES CAVALHEIRO, 

Inscrição Estadual: 891.336. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme demonstrado às fls. 36/37, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 794, inciso I do Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao pagamento dos 

honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em R$ 500,00 

(Quinhentos reais) nos termos do artigo 20, §4° do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.P.R.I.Cumpra-se.Sorriso/MT, 26 de 

Agosto de 2015.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 15 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120865 Nr: 9845-65.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRITAN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIRITAN & CIA LTDA, CNPJ: 

08972206000195. 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: 18/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de TIRITAN & CIA LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 343/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 6.504,74 - Valor Atualizado: R$ 6.504,74 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.CITE-SE POR EDITAL, conforme 

requerido.Transcorrido o prazo sem resposta, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.Não 

indicados bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO PELO PRAZO 

DE 01 ANO, devendo ser a autora intimada.Não havendo 

manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de suspensão, 

determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os 

quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 

3º do art. 40 da LEF.Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 15 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81089 Nr: 6194-64.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIR RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LIR RUFATTO, Cpf: 24457507920, Rg: 

2.011.149, Filiação: Cpf:240.575.079-20. 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: 13/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de LIR RUFATTO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 58959 S 58961/2005, 69084 A 

69086/2005, 79974 A 79976/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 3.228,51 - Valor Atualizado: R$ 3.228,51 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para TENTATIVA DE CITAÇÃO da parte requerida em TODOS OS 

ENDEREÇOS localizados nas pesquisas BACENJUD/RENAJUD/SIEL, acaso 

já não tenha sido adotada tal providência, conforme já AMPLAMENTE 

ORIENTADO, inclusive por ocasião da reunião mensal efetivada em 
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10/08/2017.INFRUTÍFERA A CITAÇÃO da parte requerida em TODOS OS 

ENDEREÇOS localizados nas pesquisas junto aos convênios, CITE-SE POR 

EDITAL.Transcorrido o prazo sem resposta, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.Não 

indicados bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO PELO PRAZO 

DE 01 ANO, devendo ser a autora intimada.Não havendo 

manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de suspensão, 

determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os 

quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 

3º do art. 40 da LEF.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 21 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88479 Nr: 7974-05.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DOS PASSOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMAR DOS PASSOS CUNHA, Cpf: 

00196404550, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de OSMAR DOS PASSOS CUNHA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 183726/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 1.993,50 - Valor Atualizado: R$ 1.993,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para TENTATIVA DE CITAÇÃO da parte requerida em TODOS OS 

ENDEREÇOS localizados nas pesquisas BACENJUD/RENAJUD/SIEL, acaso 

já não tenha sido adotada tal providência, conforme já AMPLAMENTE 

ORIENTADO, inclusive por ocasião da reunião mensal efetivada em 

10/08/2017.INFRUTÍFERA A CITAÇÃO da parte requerida em TODOS OS 

ENDEREÇOS localizados nas pesquisas junto aos convênios, CITE-SE POR 

EDITAL.Transcorrido o prazo sem resposta, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.Não 

indicados bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO PELO PRAZO 

DE 01 ANO, devendo ser a autora intimada.Não havendo 

manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de suspensão, 

determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os 

quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 

3º do art. 40 da LEF.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 21 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85929 Nr: 5320-45.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE APARECIDA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIANE APARECIDA EVANGELISTA, Cpf: 

83865403115, Rg: 1057944-3, Filiação: Jose Geraldo da Silva e Maria 

Aparecida da Silva, data de nascimento: 02/04/1977, brasileiro(a), natural 

de Tupassi-PR, Telefone 66 35449462. 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: 29/08/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de ELIANE APARECIDA 

EVANGELISTA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 160129/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 5.017,60 - Valor Atualizado: R$ 5.017,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para TENTATIVA DE CITAÇÃO da parte requerida em TODOS OS 

ENDEREÇOS localizados nas pesquisas BACENJUD/RENAJUD/SIEL, acaso 

já não tenha sido adotada tal providência, conforme já AMPLAMENTE 

ORIENTADO, inclusive por ocasião da reunião mensal efetivada em 

10/08/2017.INFRUTÍFERA A CITAÇÃO da parte requerida em TODOS OS 

ENDEREÇOS localizados nas pesquisas junto aos convênios, CITE-SE POR 

EDITAL.Transcorrido o prazo sem resposta, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.Não 

indicados bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO PELO PRAZO 

DE 01 ANO, devendo ser a autora intimada.Não havendo 

manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de suspensão, 

determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os 

quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 

3º do art. 40 da LEF.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 21 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35471 Nr: 4597-02.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETIQUETAS SORRISO LTDA, IRMA EUGRAZIO 

ELIAS, CRISTIANE EUFRAZIO ELIAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANE EUFRAZIO ELIAS, Cpf: 

02886360902, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

à penhora dos veículos FORD/FIESTA GL placa AOI7462 PR, no prazo 

legal

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com a intimação do 

Curador Especial, acerca das penhoras realizadas (fls. 94-95), via 

RENAJUD, para, querendo, opor embargos à execução, no prazo de 

quinze dias. Na sequência, certifique-se a interposição, ou não, dos 

embargos.Transcorrido o prazo acima, lavre-se o TERMO DA PENHORA, 

na forma do art. 845, § 1º, do NCPC.Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.Consigne-se, desde já, que, se a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devem 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC.Neste caso, oficie-se ao DETRAN e, sucessivamente, ao 

AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao 

DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o 

veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a 

efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente 

acaso os ofícios sejam insuficientes.Ademais, se constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC).Havendo manifestação do 

executado, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 13 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97660 Nr: 136-40.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR M. LEDUR & CIA LTDA EPP, MICHEL 

MARCELO LEDUR, JAIR MARCELO LEDUR, FLAVIA MARIA LEDUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIR M. LEDUR & CIA LTDA EPP, CNPJ: 

04035269000164, atualmente em local incerto e não sabido MICHEL 

MARCELO LEDUR, Cpf: 76785807115, brasileiro(a), solteiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido FLAVIA MARIA LEDUR, Cpf: 41126076104, 

Rg: 988860, brasileiro(a), casado(a), vendedora e atualmente em local 

incerto e não sabido JAIR MARCELO LEDUR, Cpf: 14805189991, Rg: 

10R.3329527, Filiação: Claudino Ledur e de Maria Ledur, data de 

nascimento: 25/05/1949, brasileiro(a), natural de Rio das Antas-RS, 

casado(a), comerciante, Telefone 544-1442. 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: 07/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de JAIR M. 

LEDUR & CIA LTDA EPP, MICHEL MARCELO LEDURE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3684/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 14.800,60 - Valor Atualizado: R$ 14.800,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Ressai dos autos pedido do exequente para o 

cumprimento do mandado independentemente do pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, ante decisão da Corregedoria Geral de Justiça de 

Mato Grosso.Tenho que razão assiste o exequente, uma vez que 

conforme disposto no §2° da Lei 10334/2015- MT, a qual alterou o § 41 da 

Lei 8814/2008, os Oficiais de Justiça farão jus a verba indenizatória a fim 

de cumprimento de mandados requeridos pela Fazenda Pública Estadual, 

Ministério Público e beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.Vejamos:“LEI Nº 10.334, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015:Art. 2º Fica 

alterado o Parágrafo único do Art. 41 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 

2008, alterado pela Lei nº 10.255/2014, passando a vigorar com a 

seguinte redação:“Art. 41(...) Parágrafo único Os servidores efetivos no 

cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para 

Cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, no valor de R$3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), devida de forma antecipada, até o 10º 

(décimo) dia útil de cada mês.”Assim, expeça-se mandado de citação para 

as partes executadas JAIR M. LEDUR E CIA LTDA, MICHEL MARCELO 

LEDUR, FLAVIA MARIA LEDUR LORENZETTI e JAIR MARCELO LEDUR, 

através do oficial de justiça, observando os endereços constantes na 

CDA.Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias.Às providências.Sorriso/MT, 19 de Janeiro de 2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 03 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29502 Nr: 3918-36.2005.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIGANÓ NETO (Espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:, JOAO GONÇALO DE MORAES FILHO-PROCURADOR DO ESTADO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO VIGANÓ NETO (ESPOLIO), Cpf: 

24474991915, Rg: 1.373.054, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/10/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de JOÃO 

VIGANÓ NETO (ESPOLIO), na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 
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de Dívida Ativa: 000684/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 21.016,00 - Valor Atualizado: R$ 21.016,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ressai dos autos pedido do Estado de Mato 

Grosso do cumprimento do mandado independentemente do pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, ante decisão da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso.Tenho que razão assiste o exequente, uma vez, 

que conforme disposto não §2°, da Lei 10334/2015- MT, a qual alterou o § 

41, da Lei 8814/2008, os Oficiais de Justiça farão jus a verba indenizatória 

a fim de cumprimento dos mandados requeridos pela Fazenda Pública 

Estadual, Ministério Público e beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.Vejamos:LEI Nº 10.334, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015:Art. 2º Fica 

alterado o Parágrafo único do Art. 41 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 

2008, alterado pela Lei nº 10.255/2014, passando a vigorar com a 

seguinte redação:“Art. 41(...) Parágrafo único Os servidores efetivos no 

cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para 

Cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, no valor de R$3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), devida de forma antecipada, até o 10º 

(décimo) dia útil de cada mês.”Ademais, o tema já foi objeto de deliberação 

pela Corregedoria Geral da Justiça/MT, que assim manifestou:“Destaco, 

enfim, que recentemente o Tribunal Pleno majorou o valor da referida 

verba paga aos Oficiais de Justiça a fim de atender os Mandados de 

Justiça Gratuita (julho de 2014 – R$3.500,00).Assim, verifica-se que a 

verba indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, igualmente 

destina-se as despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processos 

que envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo 

Conselho Nacional de Justiça”.Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal 

de Justiça no pedido de providências n. 79/2015, concernente aos 

procedimentos para pagamento de indenização de transporte devida aos 

Oficiais de Justiça e avaliadores pela Fazenda Pública Estadual, fez 

consignar que:“A Corregedoria-Geral da Justiça expôs que a verba 

indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir 

as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo Conselho 

Nacional de Justiça”.Corroborando com as deliberações acima, está o 

artigo 460, § 2º, da CNGC, que assim dispõe:“Art. 460. Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º,parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM.§ 2º As despesas com diligências dos 

Oficiais de Justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda 

Pública Federal e Municipal [não a Estadual] (grifei), por não constituírem 

custas ou emolumentos”.Assim, desentranhe-se/expeça-se o mandado 

para cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, independentemente 

de pagamento de diligência.Após, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.Intime-se.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 03 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137119 Nr: 9180-15.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRARIA E DECORAÇÕES MAIS DE DEUS 

LTDA ME, JAIDETE FORMIGA DE SOUZA BRITO, ANTONIO GOMES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LIVRARIA E DECORAÇÕES MAIS DE 

DEUS LTDA ME, CNPJ: 08898855000193, atualmente em local incerto e não 

sabido JAIDETE FORMIGA DE SOUZA BRITO, Cpf: 84064617487, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ANTONIO GOMES 

RIBEIRO, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de LIVRARIA 

E DECORAÇÕES MAIS DE DEUS LTDA ME, JAIDETE FORMIGA DE SOUZA 

BRITOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 4936/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 7.356,26 - Valor Atualizado: R$ 7.356,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito nem garantida a execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

sendo oferecido embargos ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em hasta pública. A hasta pública 

será precedida de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na imprensa 

oficial.Concedo ao Oficial de Justiça as prerrogativas elencadas no § 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 26 de Fevereiro de 2016.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 03 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81177 Nr: 6259-59.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA DE LAJOTAS SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABRICA DE LAJOTAS SORRISO LTDA, 

CNPJ: 03514761000150. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado às fls. 49-52, julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Custas, pelo executado.Comprovado o pagamento dos 

honorários advocatícios à fl. 51.Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 
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Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20721 Nr: 867-51.2004.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA ALVES FERREIRA PLÁCIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, 

EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE 

FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZENILDA ALVES FERREIRA PLÁCIDO, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme demonstrado às fls.98-100, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao pagamento dos 

honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em R$ 500,00 

(Quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8° do Novo Código de 

Processo Civil.Homologo a renúncia ao prazo recursal em relação a parte 

exequente, nos termos constantes no penúltimo parágrafo da petição de 

fl.98.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100116 Nr: 2831-64.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES & ROSENELLI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GONÇALVES & ROSENELLI LTDA - ME, 

CNPJ: 10144569000184. 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, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou 

PROVIMENTO para retificar a sentença objurgada, extirpando o trecho que 

autoriza o levantamento dos valores penhorados à executada, 

DETERMINANDO que, preclusas as vias recursais, os valores penhorados 

sejam vinculados aos processos 4900-91.2015.4.01.3603 e 

1074-23.2016.4.01.3603 em trâmite perante a Justiça Federal, nos termos 

do artigo 53, §2º, da Lei 8.212/91.No mais, permanece a decisão tal como 

foi lançada.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107408 Nr: 10399-34.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JACO RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURO JACO RHODEN, Cpf: 

81446241149, Rg: 0980040, Filiação: Lucia Rhoden e Geraldo Antonio 

Rhoden, data de nascimento: 14/04/1977, brasileiro(a), natural de 

Marechal Candido Rondon-PR, divorciado(a), mecânico/empresário, 

Telefone 66-99659-1686. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código: 107408.Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a 

obrigação, conforme demonstrado à fl.51 julgo e declaro extinto o 

presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Ademais, proceda-se à liberação da penhora realizada via 

RENAJUD à fl. 33, bem como, proceda-se a liberação do valor penhorado 

à fl. 31.Preclusas as vias recursais, expeça-se alvará, que deverá ser 

precedido da indicação dos dados bancários por parte do 

executado.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao pagamento 

dos honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em R$ 500,00 

(Quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8° do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com 

as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142046 Nr: 11642-42.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR DE ROQUE, Cpf: 45951250978, 

Rg: 1447476-0, Filiação: Maria de Roque, data de nascimento: 09/10/1962, 

natural de Nonai-RS, casado(a), vigia, Telefone 66.9903-4539. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme demonstrado às fls. 43-46, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Comprovado o pagamento dos honorários 

advocatícios à fl. 45.Posto isto, proceda-se com o levantamento da 

restrição acostada à fl. 39. Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de junho de 2018
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Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141886 Nr: 11561-93.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J M ARMAZENS GERAIS LTDA, CNPJ: 

08876921000124. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme demonstrado às fls. 23-25, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Comprovado o pagamento dos honorários 

advocatícios à fl. 25.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente 

feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57950 Nr: 6693-82.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAIR DOS SANTOS, Cpf: 03977202979, 

Rg: 1623019-1, Filiação: Hermenegildo Francisco dos Santos e de Ismenia 

Francisca dos Santos, data de nascimento: 27/05/1963, brasileiro(a), 

natural de Primeiro de Maio-PR. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme informado às fls. 70, julgo e declaro extinto o presente processo 

nos termos do art. 794, inciso I do Código de Processo Civil.Custas e 

honorários nos termos do acordo de fls. 63/68.Após o trânsito em julgado, 

proceda-se com a imediata baixa da penhora realizada via RENAJUD à fl. 

55.Na sequência, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo.P.R.I.Cumpra-se.Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2016.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99935 Nr: 2633-27.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILDO DA SILVA MATOS - ME

( JHON SEVIÇOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEILDO DA SILVA MATOS - ME

( JHON SEVIÇOS), CNPJ: 06887031000192. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de ADEILDO 

DA SILVA MATOS - ME( JHON SEVIÇOS), na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20126648/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 10.663,93 - Valor Atualizado: R$ 10.663,93 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Determino a busca de endereço do 

executado ADEILDO DA SILVA MATOS, CNPJ: 06.887.031/0001-92 e 

ADEILDO DA SILVA MATOS, CPF: 865.743.021-53 pelo sistema 

BACENJUD.Restando frutífera a localização dos executados, expeça-se 

AR para citação.Caso negativo, determino seja realizada a citação por 

edital das partes executadas, observando os termos do artigo 8º, IV da 

LEF.Cumpra-se.Sorriso/MT, 26 de setembro de 2016.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147766 Nr: 2852-35.2016.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA DOS SANTOS, ALESSANDRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRA DOS SANTOS, CNPJ: 

06129248000133 e atualmente em local incerto e não sabido 

ALESSANDRA DOS SANTOS, Cpf: 97110086100, Rg: 001360618, Filiação: 

Sirley das Graças dos Santos e Jose Vieira dos Santos, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

ALESSANDRA DOS SANTOS e ALESSANDRA DOS SANTOS, na quantia 
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abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13969/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 313.944,60

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57261 Nr: 6493-75.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA LUCIA DA SILVA VARGAS VENTURIN - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNA LUCIA DA SILVA VARGAS 

VENTURIN - ME, CNPJ: 03338908000106. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 121 , no valor de R$ 16,78 (dezesseis 

reais e setenta e oito centavos), e a penhora do veículo FORD/VERONA 

2.0I GHIA placa CBJ6300 realizada as fls. 119, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, aliado ao fato 

de que o NCPC admitiu a providência ora determinada “sem dar ciência 

prévia ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC.Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, 

através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos 

autos cópia da operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80)Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem 

apresentação de embargos, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.Acaso, EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS 

POR EDITAL, fica desde já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador 

particular, receber vista dos Autos para as manifestações 

supracitadas.Por outro lado, DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

procedendo neste ato à RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD, em nome do 

executado, consoante comprovante anexo.No entanto, consigne-se que 

NÃO FORAM LOCALIZADOS OUTROS VEÍCULOS QUE NÃO O JÁ 

BLOQUEADO às fls. 79 (comprovante anexo).Assim, Lavre-se o TERMO 

DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC.Após, expeça-se 

mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a 

efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do 

art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, 

ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.Consigne-se, desde já, que, 

como a PENHORA atingiu BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

devem ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma 

e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, 

inc. I, ambos do NCPC.Assim, oficie-se ao DETRAN e, sucessivamente, ao 

AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao 

detran) e da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, 

bem como noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito 

neste feito, sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso 

os ofícios sejam insuficientes.Havendo manifestação do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar.Por fim, CASO 

FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA, quer on-line, quer sobre bens 

de propriedade do executado, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO 

BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 30 dias.Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC).Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, 

nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO pelo prazo 

de 01 ano, devendo ser a autora intimada.Não havendo 

manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de suspensão, 

determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os 

quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 

3º do art. 40 da LEF.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 11 de abril de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57835 Nr: 6668-69.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. M. C. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): K. M. C. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, CNPJ: 02935537000179. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora do veículo FIAT/STRADA FIRE placa JZR1076 MT realizada as 

fls.92, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, aliado ao fato 

de que o NCPC admitiu a providência ora determinada “sem dar ciência 

prévia ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC.Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, 

através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos 

autos cópia da operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80)Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem 
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apresentação de embargos, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.Acaso, EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS 

POR EDITAL, fica desde já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador 

particular, receber vista dos Autos para as manifestações 

supracitadas.Por outro lado, DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

procedendo neste ato à RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD, em nome do 

executado, consoante comprovante anexo.Lavre-se o TERMO DA 

PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC.Após, expeça-se mandado 

de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.Consigne-se, desde já, que, como a 

PENHORA atingiu BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devem 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC.Assim, oficie-se ao DETRAN e, sucessivamente, ao 

AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao 

detran) e da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, 

bem como noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito 

neste feito, sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso 

os ofícios sejam insuficientes.Ademais, como foram constatadas 

PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, 

após alienação judicial, OBEDECERÁ A ORDEM ESTABELECIDA NOS 

ARTS. 29, § ÚNICO, DA LEF; C/C 187, § ÚNICO, DO CTN, devendo, ainda, 

ser(em) INTIMADO(S) O(S) CREDOR(ES) CONCORRENTE(S) (art. 889, inc. 

V, do NCPC).Havendo manifestação do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar.Por fim, CASO FRUSTRADA A 

TENTATIVA DE PENHORA, quer on-line, quer sobre bens de propriedade 

do executado, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS 

PENHORÁVEIS, no prazo de 30 dias.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação 

de bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO pelo prazo de 01 ano, 

devendo ser a autora intimada.Não havendo manifestação/indicação de 

bens penhoráveis no prazo de suspensão, determino o ARQUIVAMENTO 

dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os quais poderão ser 

desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da 

LEF.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 11 de abril de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137044 Nr: 9117-87.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SERRANO LTDA, JOSÉ CARLOS DE 

FARIAS, GILDETE CRISTIANE REYNAUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MERCADO SERRANO LTDA, CNPJ: 

07698326000183, atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ CARLOS 

DE FARIAS, Cpf: 35286032168, Rg: 480.988, Filiação: Joaquim Felisbino de 

Faria e Rosa da Silveira de Faria, data de nascimento: 01/05/1969, 

brasileiro(a), natural de Cornelio Procopio-PR, separado(a) judicialmente, 

gerente do supermercado sorriso, Telefone 3.544-1676 e atualmente em 

local incerto e não sabido GILDETE CRISTIANE REYNAUD, Cpf: 

90363027149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de MERCADO 

SERRANO LTDA, JOSÉ CARLOS DE FARIASE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2228/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 11.979,56 - Valor Atualizado: R$ 11.979,56 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ressai dos autos pedido do Estado de Mato 

Grosso do cumprimento do mandado independentemente do pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, ante decisão da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso.Tenho que razão assiste o exequente, uma vez, 

que conforme disposto não §2°, da Lei 10334/2015- MT, a qual alterou o § 

41, da Lei 8814/2008, os Oficiais de Justiça farão jus a verba indenizatória 

a fim de cumprimento dos mandados requeridos pela Fazenda Pública 

Estadual, Ministério Público e beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.Vejamos:LEI Nº 10.334, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015:Art. 2º Fica 

alterado o Parágrafo único do Art. 41 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 

2008, alterado pela Lei nº 10.255/2014, passando a vigorar com a 

seguinte redação: “Art. 41(...) Parágrafo único Os servidores efetivos no 

cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para 

Cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, no valor de R$3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), devida de forma antecipada, até o 10º 

(décimo) dia útil de cada mês.”Ademais, o tema já foi objeto de deliberação 

pela Corregedoria Geral da Justiça/MT, que assim manifestou:“Destaco, 

enfim, que recentemente o Tribunal Pleno majorou o valor da referida 

verba paga aos Oficiais de Justiça a fim de atender os Mandados de 

Justiça Gratuita (julho de 2014 – R$3.500,00).Assim, verifica-se que a 

verba indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, igualmente 

destina-se as despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processos 

que envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo 

Conselho Nacional de Justiça”.Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal 

de Justiça no pedido de providências n. 79/2015, concernente aos 

procedimentos para pagamento de indenização de transporte devida aos 

Oficiais de Justiça e avaliadores pela Fazenda Pública Estadual, fez 

consignar que:“A Corregedoria-Geral da Justiça expôs que a verba 

indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir 

as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo Conselho 

Nacional de Justiça”.Corroborando com as deliberações acima, está o 

artigo 460, § 2º, da CNGC, que assim dispõe:“Art. 460. Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º,parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM.§ 2º As despesas com diligências dos 

Oficiais de Justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda 

Pública Federal e Municipal [não a Estadual] (grifei), por não constituírem 

custas ou emolumentos”.Assim, desentranhe-se/expeça-se o mandado 

para cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, independentemente 

de pagamento de diligência.Após, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.Intime-se.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135226 Nr: 8104-53.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - 

RETISOL, ROSA NARA ZORDAN, LUIZ ZORDAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - 

RETISOL, CNPJ: 73725475000119, atualmente em local incerto e não 

sabido ROSA NARA ZORDAN, Cpf: 49241206934, Rg: 13/R-1.416.701, 

Filiação: Dari Damian e de Natalina Bittencourt Damian, data de nascimento: 

03/07/1962, brasileiro(a), natural de São Miguel do Oeste-SC, casado(a), 

comerciante, Telefone 3544-1042 e atualmente em local incerto e não 

sabido LUIZ ZORDAN NETO, Cpf: 34720510949, Rg: 13/R898.993, Filiação: 

Pedro Zordan e Hilda C. Zordan, casado(a), comercinate, Telefone 

9994.1538. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de RETÍFICA 

DE MOTORES SORRISO LTDA - RETISOL, ROSA NARA ZORDANE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2606/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 56.268,82 - Valor Atualizado: R$ 56.268,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Manifeste-se a parte autora o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135227 Nr: 8105-38.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - 

RETISOL, ROSA NARA ZORDAN, LUIZ ZORDAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - 

RETISOL, CNPJ: 73725475000119, atualmente em local incerto e não 

sabido ROSA NARA ZORDAN, Cpf: 49241206934, Rg: 13/R-1.416.701, 

Filiação: Dari Damian e de Natalina Bittencourt Damian, data de nascimento: 

03/07/1962, brasileiro(a), natural de São Miguel do Oeste-SC, casado(a), 

comerciante, Telefone 3544-1042 e atualmente em local incerto e não 

sabido LUIZ ZORDAN NETO, Cpf: 34720510949, Rg: 13/R898.993, Filiação: 

Pedro Zordan e Hilda C. Zordan, casado(a), comercinate, Telefone 

9994.1538. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de RETÍFICA 

DE MOTORES SORRISO LTDA - RETISOL, ROSA NARA ZORDANE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5635/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 20.727,57 - Valor Atualizado: R$ 20.727,57 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Manifeste-se a parte autora o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141718 Nr: 11447-57.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREA PURCINA MARTINS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUREA PURCINA MARTINS OLIVEIRA, 

Cpf: 30655340106, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de AUREA PURCINA MARTINS 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2015/924.

 - Valor Total: R$ 1.611,16 - Valor Atualizado: R$ 1.611,16 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se com o necessário 

para TENTATIVA DE CITAÇÃO da parte requerida em TODOS OS 

ENDEREÇOS localizados nas pesquisas BACENJUD/RENAJUD/SIEL, acaso 

já não tenha sido adotada tal providência, conforme já AMPLAMENTE 

ORIENTADO, inclusive por ocasião da reunião mensal efetivada em 

10/08/2017.INFRUTÍFERA A CITAÇÃO da parte requerida em TODOS OS 

ENDEREÇOS localizados nas pesquisas junto aos convênios, CITE-SE POR 

EDITAL.Transcorrido o prazo sem resposta, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias.Não 

indicados bens passíveis de penhora, ou acaso não localizados, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, SUSPENDO O FEITO PELO PRAZO 

DE 01 ANO, devendo ser a autora intimada.Não havendo 

manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de suspensão, 
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determino o ARQUIVAMENTO dos autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os 

quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 

3º do art. 40 da LEF.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 27 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99954 Nr: 2654-03.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA, ANA DELAZARI, MARCELO PALLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA, CNPJ: 02679762000191 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARCELO PALLA, Cpf: 64061485920, brasileiro(a), 

separado(a) judicialmente, técnico em informática, Telefone 3544-4329. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de UTI 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, ANA DELAZARIE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 7747/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 18.617,40 - Valor Atualizado: R$ 18.617,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Em que pese o exequente alegar que não é 

devido o pagamento aos Oficiais de Justiça em razão do convênio 

realizado pela Procuradoria- Geral do Estado, tenho que a Fazenda Pública 

está sujeita a antecipar o recolhimento das despesas dos Oficiais de 

Justiça nos termos da Súmula 190 do STJ, in verbis:Súmula: 190- NA 

EXECUÇÃO FISCAL, PROCESSADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, 

CUMPRE A FAZENDA PUBLICA ANTECIPAR O NUMERARIO DESTINADO 

AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE 

JUSTIÇA.Assim, intime-se o exequente para que realize o pagamento da 

diligencia, conforme certidão de fls. 47.Com o pagamento da diligência, 

cumpra-se com a parte final da decisão de fls. 36/38.Outrossim, 

expeça-se AR para intimação da executada Ana Delazari quanto aos 

valores constritos via Bacenjud (fls. 36/40), observando o endereço 

constante às fls. 27.Intime-se.Cumpra-se.Sorriso/MT, 20 de outubro de 

2016.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 28 de junho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137164 Nr: 9210-50.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDREI ALVES DE OLIVEIRA ME, ANDREI 

ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDREI ALVES DE OLIVEIRA ME, CNPJ: 

05664427000108 e atualmente em local incerto e não sabido ANDREI 

ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 95639071168, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de ALDREI 

ALVES DE OLIVEIRA ME e ANDREI ALVES DE OLIVEIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10721/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 265.269,50 - Valor Atualizado: R$ 265.269,47 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito nem garantida a execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

sendo oferecido embargos ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em hasta pública. A hasta pública 

será precedida de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na imprensa 

oficial.Concedo ao Oficial de Justiça as prerrogativas elencadas no § 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 02 de Fevereiro de 2016.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 03 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137104 Nr: 9167-16.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADECLER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRA LTDA, CLEBER DA COSTA, JOÃO AMBROSIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADECLER INDUSTRIA E COMERCIO DE 
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MADEIRA LTDA, CNPJ: 05754181000165, atualmente em local incerto e 

não sabido CLEBER DA COSTA, Cpf: 64350584234, Rg: 000657609, 

brasileiro(a), casado(a), comercainte e atualmente em local incerto e não 

sabido JOÃO AMBROSIO DA COSTA, Cpf: 36875694922, Rg: 1.702.156, 

Filiação: Adão Alves da Costa e de Bela Ombelina Caetano, data de 

nascimento: 28/04/1960, brasileiro(a), natural de Francisco Beltrão-PR, 

casado(a), vendedor autonomo, Telefone 66 9 9996-2291. 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: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

MADECLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA, CLEBER DA 

COSTAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 10552/2015.

 - Valor Total: R$ 17.078,17 - Valor Atualizado: R$ 17.078,17 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito nem garantida a execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

sendo oferecido embargos ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em hasta pública. A hasta pública 

será precedida de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na imprensa 

oficial.Concedo ao Oficial de Justiça as prerrogativas elencadas no § 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 19 de Fevereiro de 2016.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 03 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136888 Nr: 9011-28.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E CONFEITARIA RENASCER 

LTDA, NITA VIEIRA MACIEL, CARLOS ALBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PANIFICADORA E CONFEITARIA 

RENASCER LTDA, CNPJ: 05283484000147 e atualmente em local incerto e 

não sabido NITA VIEIRA MACIEL, Cpf: 63950499172, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

PANIFICADORA E CONFEITARIA RENASCER LTDA, NITA VIEIRA MACIELE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6088/2015.

 - Valor Total: R$ 35.470,67 - Valor Atualizado: R$ 35.470,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Expeça-se o competente AR ou 

mandado respectivo, sendo este, quanto ao Estado e União, 

independentemente de pagamento de diligência, diante da decisão 

proferida pelo STJ (autos n° 2017/01596645) que suspendeu os efeitos da 

medida liminar proferida no MS n° 1000783-02.2017.8.11.000.Às 

providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 03 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61880 Nr: 5172-68.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO TODESCATTO, PEDRINHO 

TODESCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRINHO TODESCATTO, CNPJ: 

03720045000129 e atualmente em local incerto e não sabido PEDRINHO 

TODESCATTO, Cpf: 32663803120, Filiação: Rua 6, 179, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/08/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de PEDRINHO 

TODESCATTO e PEDRINHO TODESCATTO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5919/2010.

 - Valor Total: R$ 1.480,86 - Valor Atualizado: R$ 1.480,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pleito de fls., e suspendo o 

presente por 60, dias a contar da data do protocolo do requerimento. Após 

transcurso o prazo acima, intime-se a parte exequente para que, requeira 

o que entender de direito no prazo de 15 dias.Cumpra-se.Sorriso/MT, 29 

de Agosto de 2016.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 03 de julho de 2018
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Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 134002 Nr: 7450-66.2015.811.0040

 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: JUSCIANE COSTA CURITIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para juntar aos autos os documentos 

relacionados à ficha financeira da autora, conforme solicitado à fl. 164, 

bem como, cite-se a requerida a contestar a inicial, no prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 511 do NCPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 38946 Nr: 1824-47.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL LEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não faz sentido algum a parte exequente requerer, em sede de 

cumprimento de sentença, a modificação da DIB que ele próprio suscitou 

junto ao TRF às fls. 246-248, qual seja, 08/03/2007, que se encontra, 

inclusive, alcançada pela coisa julgada (fls. 254-256). Neste caso, incide a 

máxima venire contra factum propium. Aliás, importante registrar que, no 

caso dos embargos de declaração interpostos no TRF às fls. 246-248, no 

qual o autor requereu fosse fixada a DIB da data do requerimento 

administrativo realizada em 08/03/2007 e, tendo o TRF acolhido referidos 

embargos (fl. 254), incide, ainda, o princípio tantum devolutum quantum 

appellatum, no qual o Tribunal está limitado àquilo que a parte recorreu. 

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, 

mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106096 Nr: 9175-61.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, IVANI MARIANI VOZNIAK - OAB:18.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao pedido de fls. 114-116, de expedição de ofício ao EADJ para 

reimplantação do benefício cessado administrativamente, registro que a 

Medida Provisória n. 767/2017, que reeditou a MP n. 739-2016, incluiu, 

inicialmente, os §§§11, 12 e 13 do art. 60 da Lei n. 8.213/91, fixando o 

prazo de cessação de 120 dias do benefício previdenciário concedido 

judicial ou administrativamente, quando da ausência de fixação de prazo 

na decisão que o concede.

 Posteriormente, referida MP foi convertida na Lei n. 13.457/17, a qual 

acrescentou ao artigo 60 da Lei n. 8.21391, o § 9º com a seguinte 

redação: “§9º - Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste 

artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da 

data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o 

segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do 

regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei”.

Assim, não há qualquer irregularidade na cessação do benefício 

administrativamente, pois está de acordo com a nova redação do art. 60, § 

9º, da Lei n. 8.213/91, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado às fls. 

114-116.

No mais, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 52052 Nr: 2581-70.2009.811.0040

 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: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS, ADDSA, ADSMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BRANT GAMBIER 

COSTA - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233, RINALDO 

TAKESHI SENNO DE ASSUNÇÃO - OAB:18648

 Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, resolvendo o processo, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC.Sem custas e honorários, uma vez 

que a ação foi promovida pelo Parquet.Transitado em julgado, levem-se os 

autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Notifique-se o Ministério 

Público.Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005260-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005260-45.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CITAÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FAGNER CHAGAS DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Alega o reclamante 

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA, que em 2012 firmou contrato de 

prestação de serviços educacionais com a reclamada UNIC. Sustenta ser 

beneficiário de financiamento estudantil – FIES no percentual de 100%. 

Todavia, ao tentar realizar um cadastro em uma loja da cidade foi 

informado que seu nome estava incluído nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida junto à requerida. Foi informado que a dívida alcança o 

valor de R$3.951,56. Afirma não possuir nenhuma dívida em aberto. 

Requer: a)tutela antecipada para que seu nome fosse imediatamente 

retirado dos cadastros restritivos; b) declaração de inexistência do débito; 

c) condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de 

R$15.000,00. Em contestação a reclamada alegou: a) que os débitos 

descritos decorrem de ajuste de mensalidade quando o aluno excede a 

carga horária, o que ocorreu devido à reprovação do autor em duas 

cadeiras; b) ausência de dano moral por ser legítima a dívida; c) em caso 

de condenação a fixação dos danos morais em patamar razoável; d) 

improcedência da demanda. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito 

dispensa produção de prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. Não havendo questões 

preliminares, passo à análise do mérito. DO MÉRITO. No caso em análise, 

não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 
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defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Acresça-se que embora não 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, cabe à reclamada 

comprovar a licitude da cobrança impugnada pela reclamante. Em que 

pese a reclamada sustentar a inexistência dos danos morais, não 

demonstrou a legitimidade da dívida combatida pela reclamante. Nesse 

norte, a reclamante juntou comprovante de contratação do financiamento 

estudantil – FIES no percentual de 100%, o qual fora aditado no semestre 

01/2016 em valor maior que o habitual (R$13.794,90) em valor superior a 

todos os outros semestres cursados, ou seja, houve o aditamento a maior 

justamente para abranger o débito gerado em decorrência da reprovação 

do aluno em algumas cadeiras que tivera que ser novamente cursadas. 

Ainda, verifico que anteriormente ainda à inscrição no SERASA, realizada 

em 23/05/2017, forneceu a requerida um extrato financeiro, na data de 

06/02/2017, em que constava R$0,00 como devido pelo autor. Desse 

modo, entendo que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu 

por erro da requerida, de modo que entendo que nada deve a reclamante 

à reclamada, declarando a inexigibilidade do débito de R$3.722,98. Desta 

feita, evidenciada a conduta ilícita da reclamada, ao providenciar a 

inscrição por débito inexistente, o dano moral daí decorrente é o que se 

denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a 

dispensar prova específica, consoante tranquila orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 

CADASTRO INDEVIDO EM REGISTRO DE INADIMPLENTES. CONSUMIDOR. 

ÔNUS DA PROVA. Em caso de inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes o dano moral é "in re ipsa", sendo, portanto desnecessária 

comprovação específica do sofrimento da autora. Em caso de 

contratação, pelo consumidor, por telefone, com empresa de telefonia, 

configura-se hipossuficiência. Inversão do ônus da prova justificado. 

Apelo provido. (Apelação Cível nº 70036582120, 12ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack. j. 16.06.2011, DJ 17.06.2011). 

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE 

DE COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL QUE INDEPENDE DE PROVA 

PARA A SUA INDENIZAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. O dano 

moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em órgão 

de proteção ao crédito é presumido, não sendo necessária a produção de 

prova para sua demonstração, bastando o registro da ocorrência negativa 

para gerar o dever de indenizar. A indenização por dano moral deve ser 

fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento 

ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e 

punitiva ao ofensor. Restando evidenciada a cobrança indevida, o 

pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado 

e a inexistência de engano justificável, a restituição dos valores pagos 

indevidamente deve ser realizada em dobro. (Apelação Cível - Ordinário nº 

2010.023971-2/0000-00, 5ª Turma Cível do TJMS, Rel. Vladimir Abreu da 

Silva. unânime, DJ 29.09.2010).” No que tange à fixação do valor da 

reparação, é importante que se considere a condição da reclamada de 

uma das maiores instituições de ensino do País, enquanto que a 

reclamante é pessoa presumivelmente não abastada, considerando-se a 

profissão declarada. Pessoas dessa condição, usualmente, fazem grande 

questão de preservar o bom nome que ostentam, até mesmo porque o 

acesso a bens de consumo somente lhes é possível mediante 

parcelamento das compras. Embora seja essa a aparente postura da 

reclamante, passou pelo constrangimento de ter recusado o acesso ao 

crédito, fato que, não é difícil imaginar, lhe causou enorme frustração e 

constrangimento. Nesses termos, reputo adequado o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), suficiente para compensar a reclamante pela angústia 

experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, 

por meio da melhor administração de seus bancos de dados. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$3.722,98, bem como indevida a 

inscrição realizada, no valor de R$490,46 com relação ao contrato 

AG00000002880673; b) condenar a reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 8.000,00 (doze mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010429-59.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIA MARIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCOOTERBRASIL INDUSTRIA DE BICICLETAS E COMERCIO DE 

IMPORTADOS EIRELI (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Proc. n º 8010429-59.2015.8.11.0040 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte executada EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP cumprisse voluntariamente a sentença. No mais, certifico 

ainda o transcurso do prazo estabelecido no artigo 525 do Código de 

Processo Civil, com relação a mesma parte, sem que houvesse qualquer 

manifestação até a presente data. Sorriso - MT, 06 de março de 2017. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010708-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010708-11.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EDIMAR FERREIRA 

REQUERIDO: CLARO S/A Intime-se a parte reclamante para se manifestar, 

em 05 (cinco) dias, acerca do peticionado no ID 12698441. Após, 

renove-se a conclusão. SORRISO, 3 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001334-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SERPA (EXECUTADO)

SERGIO LOPES TARONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001334-22.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: COLEGIO VINICIUS DE MORAES 

LTDA - EPP EXECUTADO: WOLNEY SERPA, SERGIO LOPES TARONE Não 

acostado ao feito qualquer cártula com força executiva (art. 70 da Lei n. 

57.663/66), recebo a inicial como reclamação, devendo ser retificada a 

autuação. Designe-se audiência de conciliação, após cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante. 

SORRISO, 3 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001350-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FIGENO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001350-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSUE FIGENO PAULINO 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Tendo em vista a audiência já designada no evento n. 

15153709, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais. SORRISO, 14 de maio de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001353-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA QUINTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001353-28.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: JESSICA QUINTINO I - Cite-se a 

parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo 

acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do débito, observando-se eventuais indicações da 

parte exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora 

“on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 

da CNGC. Em caso de bloqueio de valor 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, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos 

automotores, determino a inserção em veículos cadastrados em nome da 

parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 

do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – 

Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição 

de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas 

a requerimento expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). SORRISO, 3 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001354-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELI NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001354-13.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: NELI NOGUEIRA I - Cite-se a 

parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo 

acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do débito, observando-se eventuais indicações da 

parte exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora 

“on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 

da CNGC. Em caso de bloqueio de valor 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, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos 

automotores, determino a inserção em veículos cadastrados em nome da 

parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 

do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – 

Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição 

de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas 

a requerimento expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). SORRISO, 3 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001355-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRO ANDRE POLESELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001355-95.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: IVANDRO ANDRE POLESELLO I - 

Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se 

eventuais indicações da parte exequente. III – Para a hipótese de 

requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor 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, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição 

de veículos automotores, determino a inserção em veículos cadastrados 

em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. 

Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de 

penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 

do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – 

Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição 

de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas 

a requerimento expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). SORRISO, 3 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001359-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ELOI ZUFFO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001359-35.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - 

ME EXECUTADO: ARI ELOI ZUFFO I - Não acostado ao feito qualquer 

cártula com força executiva (art. 18, I, da Lei n. 5.474/68), recebo a inicial 

como reclamação. II - Retifique-se a autuação dos autos, passando a 

tramitar como processo de conhecimento. III - Designe-se audiência de 

conciliação, após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante. SORRISO, 14 de maio de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001356-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONILDE LIMA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001356-80.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: IVONILDE LIMA AMORIM I - 

Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se 

eventuais indicações da parte exequente. III – Para a hipótese de 

requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na 

Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor 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, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição 

de veículos automotores, determino a inserção em veículos cadastrados 

em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. 

Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de 

penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 

do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – 

Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição 

de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas 

a requerimento expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). SORRISO, 3 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003750-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FRANCISCO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003750-94.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: VALTER FRANCISCO NUNES 

EXECUTADO: RODRIGO MACHADO Em atenção ao postulado no ID 

13199688, providencie-se o agendamento da audiência de conciliação via 

Sistema PJE, e, após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante. SORRISO, 3 de julho 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STUMPF E STUMPF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO BARCELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000122-34.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: STUMPF E STUMPF LTDA 

EXECUTADO: MARCELO ANTONIO BARCELI Intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca do peticionado no ID 12988294, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, renove-se a conclusão. SORRISO, 3 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004311-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (REQUERIDO)

ETIENIO SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004311-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: CONSTRUTORA PORTO RICO 

LTDA - ME, ETIENIO SOUZA DA SILVA Vistos etc. Em que pese todo o 

trâmite processual percorrido até o momento, constata-se que o presente 

feito se trata de execução de título extrajudicial (cheque), os quais não 

foram encartados no feito. Sendo assim, intime-se o reclamante para, no 

prazo de cinco dias, proceder a juntada dos títulos executivos, 

requerendo, ainda, o que entender de direito. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003770-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: CASSIA COSTA Ante a ausência justificada da parte 

reclamante (ID 13973364), designo audiência de conciliação para o dia 28 

de novembro de 2018, às 13h30min. Cite-se a reclamada através de 

mandado, observando-se o endereço indicado pela reclamante no ID 

13973290, e intime-se a parte reclamante, com as advertências legais. 

SORRISO, 4 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010789-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERNO ULLMANN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010789-57.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: WERNO ULLMANN & CIA LTDA - ME Em atenção 

ao peticionado no ID 13960879, designe-se nova audiência de conciliação 

seguindo data estabelecida pelo sistema. Após, cite-se e intime-se a parte 

reclamada WERNO ULLMANN & CIA LTDA - ME no endereço indicado no ID 

13960879, com as advertências legais, e intimem-se a parte reclamante. 

SORRISO, 4 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005878-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CRISTINA FERREIRA ROA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA 24073334620 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005878-87.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: DIANA CRISTINA FERREIRA 

ROA EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 24073334620 Intime-se 

a parte exequente para se manifestar acerca da certidão no ID 12343246, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, renove-se a conclusão. SORRISO, 4 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000065-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAK TRATORES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000065-79.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: JAK TRATORES EIRELI - ME Intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o endereço 

atualizado da parte reclamada, sob pena de extinção. Com a 

manifestação, designe-se audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Em caso de inércia, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

SORRISO, 4 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000713-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MONTAGNER REINERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000713-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MECANICA DIESEL PARANA 

LTDA - EPP REQUERIDO: GUILHERME MONTAGNER REINERI Intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de extinção. Com a 

manifestação, designe-se audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Em caso de inércia, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

SORRISO, 4 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010769-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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HYRLAEN CRISTINE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010769-66.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

que nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte exequente para no prazo de 05(cinco) dias 

manifestar-se acerca da proposta de acordo feita pela parte executada 

juntada no ID. 13773402. Sorriso/MT, 05 de Julho de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 08 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020031-74.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA INACIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (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)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8020031-74.2015.0040 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001542-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BARRENTO BRUNOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo: 

Número do Processo: 8010924-74.2013.8.11.0040, : Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte executada da Penhora Online realizada, no valor de R$ 12.730,97 

(doze mil, setecentos e trinta reais e noventa e sete centavos), para 

querendo se manifestar, conforme r. despacho a seguir transcrito: ... II - A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do 

NCPC.III - Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da 

parte executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, 

converter-se-á a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do 

disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício 

ao Departamento de Depósitos Judiciais para vinculação do valor 

depositado a este processo, iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, querendo, apresentar 

impugnação. Consigno que o prazo para impugnação inicia-se 

automaticamente após o decurso do prazo estabelecido no item “II”, 

independente de nova intimação. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000917-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO VIEIRA DAMIAN (REQUERIDO)

 

Processo: 1000917-69.2018.8.11.0040 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 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. 13851024. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 08 de AGOSTO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-21.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAN MARTIM FINK (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 08 de AGOSTO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001309-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANE DOS SANTOS BEZERRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001309-09.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução. Sorriso/MT, 05 de julho 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001410-46.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA SILVANA BARRETO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001410-46.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEISEANE DE PAULA ARAUJO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL 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 08 de AGOSTO de 2018, às 15:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO (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 08 de AGOSTO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002873-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER PAOLA KATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCILIO PAGNONCELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002873-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JENIFER PAOLA KATH 

REQUERIDO: TERCILIO PAGNONCELLI Indefiro o pedido de id. 13770295, 

porquanto o próprio animal bovino, não pode servir de garantia, pois é 

objeto de disputa judicial, ainda que permaneça na posse da reclamante na 

condição de fiel depositária. Assim sendo, intime-se a reclamante para, em 

05 (cinco) dias, ofertar caução real, sob pena de revogação da medida 

liminar. SORRISO, 5 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010924-74.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (EXECUTADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DA MOTTA MACHADO FILHO OAB - SP192698 (ADVOGADO)

HENRIQUE FREIRE DE OLIVEIRA SOUZA OAB - SP291910 (ADVOGADO)

ANDREA FERREIRA DOS SANTOS OAB - SP187464 (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA OAB - MT0015115A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo: 

Número do Processo: 8010924-74.2013.8.11.0040, : Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte executada da Penhora Online realizada, no valor de R$ 12.730,97 

(doze mil, setecentos e trinta reais e noventa e sete centavos), para 

querendo se manifestar, conforme r. despacho a seguir transcrito: ... II - A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do 

NCPC.III - Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da 

parte executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, 

converter-se-á a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do 

disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício 

ao Departamento de Depósitos Judiciais para vinculação do valor 

depositado a este processo, iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 525) para a parte executada, querendo, apresentar 

impugnação. Consigno que o prazo para impugnação inicia-se 

automaticamente após o decurso do prazo estabelecido no item “II”, 

independente de nova intimação. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001456-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN APARECIDO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CHARLES HAUBRICHT FURTADO (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 08 de AGOSTO de 2018, às 16:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1002686-15.2018.8.11.0040 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 dia 17 DE 

OUTUBRO DE 2018 ÀS 16:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 05 de Julho de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001455-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVANIA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Processo: 1001455-50.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001457-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAS ALVES TORRES (EXECUTADO)

 

Processo: 1001457-20.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001482-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARINE RODRIGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001482-33.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001485-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE OLIVEIRA DO ROSARIO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001485-85.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001585-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001585-40.2018.8.11.0040 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 o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 08 de AGOSTO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 08 de AGOSTO de 2018, às 16:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 08 de AGOSTO de 2018, às 17:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000759-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ ANTONIO DE CARVALHO (RÉU)

 

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 08 de AGOSTO de 2018, às 17:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 08 de AGOSTO de 2018, às 17:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006759-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JOHN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006759-64.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WELLINGTON JOHN DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a 

parte autora, WELLINGTON JOHN DOS SANTOS, que retirou uma certidão 

onde constava uma dívida em seu nome no valor de R$131,95, feita pela 

ré. Diz não possuir débito algum com a mesma, entendendo ser indevida 

tanto a cobrança quanto a inclusão de seus dados no cadastro de 

restrição ao crédito. Afirma que não houve notificação da inscrição 

realizada. Requer: a) a declaração de inexistência do débito de R$131,95; 

b) indenização por danos morais. A requerida, EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A apresentou contestação, aduzindo, 

inicialmente, inépcia da petição inicial. No mérito, discorre acerca da 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que 

a inscrição do débito no SPC trata-se de exercício regular de direito. Relata 

que houve prestação e fruição dos serviços de TV por assinatura. 

Discorre sobre a inexistência de danos morais. Junta telas de sistema 

interno e fala sobre a presunção de veracidades das mesmas. Aduz 

sobre a legalidade de contratação via call center. Afirma que houve 

pagamentos que cessaram sem explicação. Primeiramente, não vislumbro 

no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, houve no 

caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que 

houve contratação e uso pela parte autora dos serviços. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Não se nega em momento algum 

a possibilidade de existir contrato verbal, celebrado via call center, mas 

esse deve ser provado com o mínimo de elementos. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação de serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de 

contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente 

a parte teria contratado os serviços. Ademais, por se tratar de instalação 

de um serviço residencial, fácil seria à requerida comprovar a contratação 

por meio de contrato assinado ou ordem de instalação dos serviços. Se 

houve fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente 

ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui 

procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, 

cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no 

cadastro dados fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto 

improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em 

que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição 

preexistente, efetuada por Telefônica Brasil S/A na data de 01/11/2014, 

conforme demonstram os documentos juntados pela mesma juntamente 

com a inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Quanto à alegação 

de ausência de notificação da inscrição, cabe referir que a notificação 

prévia de inscrição é atribuição do próprio órgão de proteção ao crédito, 

não sendo de responsabilidade da credora, ora requerida, nesse sentido: 

REPARAÇÃO DE DANO MORAL - INSCRIÇÃO DE FORMA DEVIDA DO 

NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 
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NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO 

ARQUIVISTA DO BANCO DE DADOS -ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - 

Indenização com base no § 2o do art. 43 do CDC. Nos termos da Súmula n 

359 do STJ, cabe ao SPC/SERASA enviar a notificação ao devedor, e não 

à empresa quanto ao apontamento do débito naqueles anais. 2 - 

Ilegitimidade passiva do credor. Matéria de ordem pública, cognoscível de 

ofício. Art. 267, § 3o, do CPC. Processo extinto, de ofício. 3 - Recurso 

conhecido e improvido. (RI 1955/2009, DR. YALE SABO MENDES, 5ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 17/06/2010, Publicado no DJE 16/09/2010) 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de débito com relação ao 

contrato nº 156077044 no valor de R$131,95, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

essa dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 

da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 29 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001362-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

RECLAMAÇÃO Sorriso - MT, 5 de julho de 2018. Senhor(a): Itaucard S/A 

Alameda Pedro Calil, n. 43, Vila Acácias, Poá – São Paulo – SP; 

08.557-105 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da(o) peça inicial , cuja cópia segue anexa 

como parte integrante desta carta, para comparecer, acompanhado de 

advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para 

o dia 28 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 16H10MIN. na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, Nela oferecer defesa escrita ou oral. INTIMAÇÃO acerca do 

deferimento da LIMINAR postulada. DETERMINANDO que a parte reclamada 

se abstenha de inscrever, ou se já inscrito exclua o nome da parte autora 

do SERASA ou em qualquer outro órgão/cadastro de restrição de crédito 

enquanto perdurar a discussão da ação, referente ao título mencionado na 

inicial. Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de R$ 100,00 por 

dia de atraso, contados após o transcurso de 10 dias da intimação da 

presente decisão. NÚMERO DO PROCESSO: 1001362-87.2018.8.11.0040 

VALOR DA CAUSA: R$ 38.160,00 PARTE RECLAMANTE: CREUSA 

APARECIDA GOMES DAMS ADVOGADO PARTE RECLAMANTE: REGIS 

FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA PARTE RECLAMADA: BANCO 

ITAUCARD S/A ADVOGADO DA PARTE RECLAMADA: DEFERIDA: Defiro 

liminarmente o pedido antecipatório nos termos do art. 300, do NCPC, 

determinando que a parte reclamada se abstenha de inscrever, ou se já 

inscrito exclua o nome da parte autora do SERASA ou em qualquer outro 

órgão/cadastro de restrição de crédito enquanto perdurar a discussão da 

ação, referente ao título mencionado na inicial. Para o caso de 

desobediência, fixo multa no valor de R$ 100,00 por dia de atraso, 

contados após o transcurso de 10 dias da intimação da presente decisão. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judicial de do juizado e 

Informações: Rua Canoas Nº 641 - Bairro: Centro - Cidade: Sorriso-MT 

Cep:78890000 - Fone: 66-3545-8400.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-08.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO BORGES MANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010661-08.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, TELEFONIA, COBRANÇA 

INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERICO BORGES MANO Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011104-56.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAIR OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BIGOLIN OAB - MT13.328-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011104-56.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADJAIR OLIVEIRA FERNANDES 

JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos 

autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 165893 Nr: 977-93.2017.811.0040

 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: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JOSE BASILIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELMA LUCIA EVANGELISTA 

- OAB:35162 GO, NILVA MARIA GUIMARÃES - OAB:29767 GO

 Homologo o pedido de desistência do Ministério Público na inquirição da 

testemunha Guilherme Fagundes Costa Valente. Expeça-se carta 

precatória para a comarca de Tupaciguara/MG para o interrogatório do 

acusado. Com o retorno da missiva, determino vista às partes para 

apresentação de memoriais, o que deverá ocorrer no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, vindo os autos conclusos a seguir. Presentes intimados.

Citação
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR TEODORO (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 COMARCA DE Sorriso - 

MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL 

CARTA DE CITAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO 

Sorriso-MT, 05 de julho de 2018. Senhor(a): VIVO S/A – TELEFÔNICA 

BRASIL S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376, Cidade Monções, 

São Paulo-SP CEP: 04571-936 Senhor(a): A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) petição inicial, cuja cópia 

segue anexa como parte integrante desta carta, para comparecer, 

acompanhado de advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o 08 de AGOSTO de 2018 ÀS 16:50 HORAS, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE 

ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oraL. NÚMERO DO 

PROCESSO: PROC. 1001463-27.2018.8.11.0040 VALOR DA CAUSA: RS 

37.480,00 ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento 

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

TRABALHO PARTE RECLAMANTE: ADEMIR TEODORO PARTE 

RECLAMADA: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judiciária 

Sede do juizado e Informações: Rua Canoas Nº 641 - Bairro: Centro - 

Cidade: Sorriso-MT Cep:78890000 - Fone: 66-3545-8400.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002831-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO MENDES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002831-71.2018.8.11.0040. AUTOR: EDINALDO MENDES DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Diante do grave 

estado de saúde da parte reclamante e urgente necessidade de 

realização de utilização do medicamento “Sirolimus 2mg”, fora deferida 

medida liminar nestes autos em 14.06.2018 para fins de determinar que o 

requerido disponibilizasse à parte reclamante o medicamento vindicado, 

sob pena, dentre outras penalidades, de sofrer bloqueio de valores nas 

contas bancárias para satisfação da medida. Não obstante, a Defensoria 

Pública noticiou que não houve o cumprimento da medida liminar, razão 

pela qual postulou o bloqueio do montante de R$6.150,00 (seis mil cento e 

cinquenta reais) das contas do Estado, para que o medicamento seja 

disponibilizado na rede particular. Embora apresentada contestação, os 

reclamados se mantiveram inertes em relação ao cumprimento da medida 

liminar. É o breve relato. Decido. Decorridos mais de 15 (quinze) dias da 

citação aperfeiçoada, sem notícia de cumprimento da medida liminar, a 

solução extrema do bloqueio de contas está autorizada. Com efeito, está 

em questão a dispensação de medicamento para paciente transplantado 

para evitar rejeição do órgão, e que se não realizado, dada a evolução do 

quadro de saúde, pode leva-lo à morte. A imprescindibilidade do 

medicamento está devidamente justificada pelo parecer do médico, Dr. 

José Severiano (id. 13438635-Pág.4): Declaro para fins de direito que o 

paciente EDINALDO MENDES DA SILVA, transplantado cardíaco, necessita 

de uso contínuo do Sirolimus, pois o mesmo apresentou reação adversa 

com uso da ciclosporina, sendo no entanto contra indicado no momento. 

Nesse contexto, a execução de astreintes ou mesmo a prisão dos 

responsáveis pelo descumprimento não serão medidas eficazes para 

assegurar a realização do tratamento. A parte reclamante não necessita 

neste momento de recursos financeiros, mas sim que seja realizada a 

promessa insculpida no art. 196 da Constituição Federal. Por tais razões, 

em nome da efetividade da jurisdição, DEFIRO o bloqueio do montante de 

R$3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais) das contas do Estado de 

Mato Grosso (CNPJ 03.507.415/0001-44) e o valor de R$3.075,00 (três mil 

e setenta e cinco reais) das contas bancárias do Município de Sorriso 

(CNPJ: 10.601.346/0001-07), ressalvadas as rubricas referentes à saúde, 

educação e pagamento de pessoal. Realizado o bloqueio, intime-se a Agille 

Medicamentos, para que, observando o orçamento juntado aos autos, 

proceda ao envio das caixas do medicamento vindicado pela reclamante, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desobediência, bem como para 

que em até 10 (cinco) dias do recebimento do medicamento junte aos 

autos a nota fiscal da medicação, demonstrando de forma analítica o valor 

e os medicamentos encaminhados, e informe a conta bancária para 

transferência do valor (CNGC, art. 1.319). Cumprido integralmente o 

determinado no parágrafo anterior, intimem-se as partes para 

manifestarem acerca da prestação de contas, no prazo de 05 (cinco) 

dias, podendo o demandado adotar as providências necessárias, inclusive 

informar acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretárias de Saúde e de Fazenda e, aos órgãos de controladoria interna 

(CNGC, art. 1.319, §4º). Após, renove-se a conclusão para análise da 

documentação apresentada e transferência do valor para pagamento do 

medicamento. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. SORRISO, 3 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001861-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER MAGNO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001861-71.2018.8.11.0040. AUTOR: GLAUBER MAGNO DE CARVALHO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Inexistindo 

notícia de descumprimento da medida liminar, indefiro o bloqueio de valores 

pretendido no id. 13201001. Permaneçam os autos conclusos para 

prolação de sentença. SORRISO, 5 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002873-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER PAOLA KATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCILIO PAGNONCELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002873-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JENIFER PAOLA KATH 

REQUERIDO: TERCILIO PAGNONCELLI Indefiro o pedido de id. 13770295, 

porquanto o próprio animal bovino, não pode servir de garantia, pois é 

objeto de disputa judicial, ainda que permaneça na posse da reclamante na 

condição de fiel depositária. Assim sendo, intime-se a reclamante para, em 

05 (cinco) dias, ofertar caução real, sob pena de revogação da medida 

liminar. SORRISO, 5 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002686-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOACIR BRESCANSIN 

REQUERIDO: PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME 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 reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do 

protesto indevido. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão dos efeitos do 

protesto, em razão dos débitos objeto da ação. Por fim, a parte reclamada 

deverá se abster de proceder um novo registro dos débitos impugnados 

junto ao Cartório de Protesto de Títulos ou em cadastros de restrição ao 

crédito, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 

297). III - Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca, para 

suspensão do protesto. 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, 4 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELICA CARDOSO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002297-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELICA CARDOSO ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Indefiro o pedido de reconsideração 

constante no id. 13839841, pois além de inexistir em nosso ordenamento 

tal previsão, não há qualquer fato novo além dos já analisados em sede 

liminar, impossibilitando, deste modo, seu acolhimento, conforme 

orientação jurisprudencial: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MERO PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR E, NÃO 

OBSTANTE, MANTEVE OS BENS (MÁQUINAS INDUSTRIAIS) 

DEPOSITADOS EM MÃOS DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DO 

PEDIDO, POSTO QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIO INDISPENSÁVEL À 

CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Processo nº 1478987-4, 12ª Câmara Cível do TJPR, Rel. 

Mário Helton Jorge. j. 11.05.2016, unânime, DJ 31.05.2016). AGRAVO 

REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR 

INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. 

AVALIAÇÃO DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADOS. 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA 

DE FATOS NOVOS. 1 - Não vislumbrados, pelo relator, após uma cognição 

sumária da questão deduzida, os requisitos necessários para a 

concessão da liminar pleiteada, especialmente diante da ausência da 

fumaça do bom direito, o seu indeferimento é a medida que se impõe. 2 - É 

medida imperativa o desprovimento do Agravo Regimental, quando não se 

faz presente, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a 

modificação da decisão agravada. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Mandado de Segurança nº 300186-02.2015.8.09.0000 

(201593001860), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Francisco Vildon José 

Valente. unânime, DJe 09.10.2015). Desta feita, cumpra-se integralmente a 

decisão proferida no id. 13221539. Intime-se. SORRISO, 4 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002730-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DA ROSA VIDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002730-34.2018.8.11.0040. AUTOR: SILVESTRE DA ROSA VIDAL RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexigibilidade do crédito tributário c/c pedido liminar de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, sob a arguição de prescrição. É o 

relatório. Decido. Pois bem, inicialmente é preciso esclarecer que o prazo 

prescricional pode sofrer interrupção ou suspensão, portanto, sua análise 

depende da oportunização do contraditório para sua aferição. No mais, as 

causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário derivam das 

hipóteses expressamente previstas em lei (artigo 141, do CTN), sendo 

aquelas constantes no rol do artigo 151, do CTN, nas quais NÃO se 

amoldam o presente caso, mesmo o contido no inciso V, do dispositivo 

legal citado, em razão do entendimento pacificado do STJ, inclusive via 

Recurso Repetitivo, a respeito da necessidade de depósito integral do 

débito fiscal para suspensão da exigibilidade por decisão judicial, a saber: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL. 

CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL. 

IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

1. A propositura de ação anulatória de débito fiscal não está condicionada 

à realização do depósito prévio previsto no art. 38 da Lei de Execuções 

Fiscais, (...) 2. (...). Tal obrigatoriedade ocorre se o sujeito passivo 

pretender inibir a Fazenda Pública de propor a execução fiscal (grifo 

nosso). Recurso extraordinário não conhecido." (RE 105552, Relator Min. 

DJACI FALCAO, Segunda Turma, DJ 30-08-1985) 3. Deveras, o depósito 

prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de 

procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o 

efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do 

art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva 

fiscal, consoante a jurisprudência pacífica do E. STJ. (...) 4. (...) 5. 

Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (STJ – 1ª Seção. REsp 962.838/BA. 

Rel. Ministro Luiz Fux, J. 25/11/2009, DJe 18/12/2009) Posto isso, 

INDEFIRO A LIMINAR requestada na inicial. Por fim, como é sabido, o 

Estado de Mato Grosso não adota política conciliatória em demandas 

judiciais. Decorre que tal ato somente tem ocupado desnecessariamente a 

pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há 

falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se 

também entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a 

respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 1.278.177/MG 

(2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 

28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os princípios da 

celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso estabelece que “a critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 
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apresentar defesa”. Pelo exposto, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, determinando a citação da(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias. Após, oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010757-23.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENER DIDONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (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)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010757-23.2014.8.11.0040. REQUERENTE: DENER DIDONE REQUERIDO: 

VIVO S/A I - Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem 

com relação aos rumos do processo. II – Em caso de condenação, fica a 

parte interessada concitada a observar o disposto no art. 524 do NCPC, 

em nome da cooperação com a celeridade processual e com a efetividade 

da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. 

SORRISO, 3 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011381-38.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOBALDO DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011381-38.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: GIOBALDO DIAS DA SILVA 

EXECUTADO: ELAINE PEREIRA MARTINS Vistos etc. Trata-se de exceção 

de pré-executividade apresentada em Num. 5504064, arguindo, a quitação 

dos valores excutidos, bem como o cumprimento da obrigação de entregar 

o veículo descrito no contrato, o qual foi objeto de troca por outro veículo 

já transferido à posse e propriedade do exequente. A exequente se 

manifestou em Num. 9413472, pugnando pela rejeição do incidente. Em 

sede de audiência foi ouvido um informante (Num. 12192408, 12192425 e 

12192447). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Preliminarmente, cabe 

registrar que a exceção de pré-executividade, ou objeção, como preferir, 

é uma criação doutrinária e jurisprudencial para permitir que a parte 

discuta matérias de ordem pública, sem necessidade de dilação 

probatória, diretamente no processo de execução, em que pese, in casu, 

ter sido oportunizada a oitiva de um informante, o qual teria realizado os 

pagamentos. Tomo a liberdade de transcrever o entendimento 

jurisprudencial mais autorizado: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO 

ESPECIAL – AGRAVO REGIMENTAL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CABIMENTO – (...) 

1- A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que 

devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do 

título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação 

executiva. 2- A esfera de abrangência da exceção tem sido flexibilizada 

pela jurisprudência mais recente a qual admite, v.g., a argüição de 

prescrição, de ilegitimidade passiva do executado, e demais matérias 

prima facie evidentes, posto não demandarem dilação probatória. 

Precedentes: EREsp 614272 / PR, 1ª SEÇÃO, Rel. Min. Castro Meira, DJ 

06/06/2005; EREsp 388000 / RS, CORTE ESPECIAL, Rel. para acórdão Min. 

José Delgado, DJ 28/11/2005). (...)”. (STJ – AgRg-REsp 992.125 – 

(2007/0230940-5) – 1ª T – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 25.03.2009 – p. 1892). 

Analisando os autos, constata-se que, no tocante a quitação dos valores 

previstos no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, 

assiste razão parcial à excipiente/executada, visto que, ao contrário do 

que alega o exequente/excepto, consta nos autos recibo de pagamento no 

valor de R$ 14.000,00 (Num. 5504089) e não somente R$ 10.000,00, na 

forma arguida pelo exequente/excepto, comprovantes que não foram 

objeto de impugnação quanto à sua veracidade. No mais, deve ser 

registrado que do arcabouço probatório (inclusive o depoimento do 

informante da excepta – Num. 12192447), extrai-se que o valor do TED 

indicado no comprovante de Num. 5504087, qual seja: R$ 8.800,00, está 

abarcado pelo recibo no valor de R$ 10.000,00, constante em Num. 

5504089, até mesmo porque se somarmos todos os valores é de fácil 

constatação que ultrapassam o montante da dívida, o que não é ortodoxo. 

Já no que tange à transferência do veículo Classic ao invés do Uno Mille, 

verifica-se que a matéria é controvertida, sendo necessária ampla dilação 

probatória, a qual, como sobredito, não é possível na via estreita da 

exceção de pré-executividade, sendo matéria para eventuais embargos. 

Portanto, a exceção de pré-executividade deve ser parcialmente acolhida. 

Posto isso, e sem maiores delongas, ACOLHO parcialmente a exceção de 

pré-executividade apresentada, RECONHECENDO a QUITAÇÃO do valor 

de R$ 4.000,00, relativo à cláusula “c” do contrato excutido, devendo o 

feito prosseguir com relação aos demais valores inadimplidos, indicados 

na inicial. Preclusas as vias recursais, intime-se a exequente para 

apresentar demonstrativo atualizado do débito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MELO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000526-51.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VAGNER MELO NUNES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. I - Retifique-se o registro do feito, para 

que passe a constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte 

devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III 

– O prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no 

item anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora 

ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 3 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-60.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010276-60.2014.8.11.0040. REQUERENTE: EDINEIA DE LIMA REQUERIDO: 

AVON COSMÉTICOS LTDA I - Nos termos do art. 463 da CNGC, a 

concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada à 

apresentação da declaração a que alude o art. 3º, §2º, da Lei Estadual n.º 

7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, no sentido de 

que não podem prover as custas do processo sem privar-se do 

necessário à sua subsistência). II - Assim sendo, intime-se a parte 

recorrente para que providencie o atendimento do requisito acima indicado 

ou o recolhimento das custas de preparo do recurso, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de deserção. SORRISO, 3 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010511-61.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010511-61.2013.8.11.0040. REQUERENTE: WALDEMAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA I - Retifique-se o registro do feito, 

para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a 

parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 

1º) III – O prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado 

no item anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de 

penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. SORRISO, 4 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010847-94.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010847-94.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: JULIANO TRAMONTINA 

EXECUTADO: CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI I - Retifique-se o 

registro do feito, para que passe a constar como cumprimento de 

sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para impugnação correrá 

do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento 

voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 

525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica desde logo 

intimada a parte credora para atualização do débito, com a incidência da 

multa acima referida, retornando os autos na sequência para análise dos 

demais pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. 

SORRISO, 4 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006194-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANO GANDOLFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006194-03.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAURIANO GANDOLFI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Sobre os documentos juntados pela reclamada em Num. 

13002695 e seguintes, manifeste-se o reclamante, no prazo de cinco dias. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002777-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILZO HENRIQUE DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JT DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002777-76.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NILZO HENRIQUE DE LARA 

REQUERIDO: JT DA COSTA & CIA LTDA - ME Vistos etc. I - Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 31 de julho de 2018, às 

14h20min. II - Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, 

cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) 

cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no 

mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei 

nº 9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006282-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE SOARES PADILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006282-41.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JESSE SOARES PADILHA 
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REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Designo para audiência de instrução 

e julgamento o dia 31 de julho de 2018, às 16h. II - Intimem-se as partes 

para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no mandado as 

advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. 

SORRISO, 15 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006264-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES ADRIANO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006264-20.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: CHARLES ADRIANO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME 

Vistos etc. A exequente informou a quitação do débito excutido (Num. 

13390793). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 

924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005495-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005495-12.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO ALBUQUERQUE 

DA SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA I – Tendo em vista o certificado no id. 12568512, verifico 

que a parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação (ID 12204814), razão pela qual, com fundamento no art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III - 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. SORRISO, 4 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005569-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CARLA CRUZ MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005569-66.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ANTONIA CARLA CRUZ MOURA Vistos etc. A 

exequente informou a quitação do débito excutido (Num. 13390793). Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004551-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAMBROS SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004551-10.2017.8.11.0040. AUTOR: JOAO DAMBROS SOBRINHO RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito tributário (IPVA), sob a 

arguição que o veículo gerador do tributo teria sido adjudicado em 

processo judicial c/c pedido de desbloqueio de valores impenhoráveis. O 

requerido, em sede de contestação, arguiu, preliminarmente, a 

inadequação da via eleita; prescrição e, no mérito, a regularidade do 

crédito tributário, eis que não houve comunicação acerca da transferência 

do bem imóvel indicado na inicial ao órgão de trânsito. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Direto ao ponto, com relação às preliminares arguidas, 

considerando o princípio da primazia das decisões de mérito, deixo de 

apreciá-las, passando à análise do mérito. Sendo assim, deve ser 

ressaltado que inexiste nos autos qualquer comprovação acerca do 

alegado bloqueio de valores em conta bancária do autor, tampouco a sua 

vinculação com os débitos relativos ao IPVA do veículo placa KAK1570, 

notadamente porque o qual sequer juntou o extrato bancário ou mesmo a 

comunicação do banco acerca da alegada indisponibilidade, restando 

prejudicada a análise de eventual liberação de tal valor. Da mesma forma, 

a alegada transferência da propriedade do veículo gerador do IPVA, objeto 

da CDA nº. 2017165244, por meio de adjudicação, não restou comprovada 

nos autos, visto que tanto o acordo juntado em Num. 9713433 – p. 7-8, 

quanto a sentença homologatória correlata de Num. 9713433 – p. 9-10, 

não fazem qualquer referência ao veículo placa KAK1570, indicando na 

inicial, aliás, inexiste em tais peças processuais a descrição do veículo 

objeto da adjudicação. Mesmo que assim não fosse, os pleitos iniciais não 

podem ser acolhidos. Isso porque, não se trata de INEXISTÊNCIA do 

crédito tributário, visto que o fato gerador do IPVA é a propriedade de 

veículo automotor, cabendo ao órgão de trânsito constituir o crédito 

tributário em face daquele que ostenta a condição de proprietário junto aos 

seus cadastros, o qual é alimentado pelo próprio proprietário, mediante 

requerimento administrativo, requisitos devidamente preenchidos no caso 

dos autos, visto que o autor confirma a propriedade do veículo descrito na 

inicial, indicando, todavia, que este teria sido transferido a terceiro 

mediante adjudicação. O que se discute, na realidade, é a 

responsabilidade tributária com relação ao débito em questão. Nesta 

toada, importante esclarecer que a priori a responsabilidade seria do 

adjudicante, notadamente quando os fatos geradores são posteriores à 

adjudicação. Todavia, não há como se exigir do órgão de trânsito o 

conhecimento de transações entre particulares para efeitos de atribuição 

da responsabilidade tributária, visto que é de responsabilidade do novo 

proprietário a transferência do veículo, no prazo de 30 dias, nos exatos 

termos do artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, existindo, 

ainda, a possibilidade de notificação, pelo antigo proprietário do veículo, 

acerca das transações de transferência de propriedade do veículo 

automotor (nas diversas modalidades: venda, adjudicação, etc.), nos 

exatos termos do artigo 134, do CTB. Inclusive, inexistindo a citada 

notificação (artigo 134, CTN), cabe sanção administrativa com a 

responsabilização solidária em relação aos débitos de multas e impostos 

dos veículos, eis que o fisco não pode sofrer restrições na cobrança dos 

impostos respectivos em face de transferência não notificada, podendo 

cobrar, inclusive, do antigo proprietário. Portanto, incidente na espécie o 
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disposto no artigo 123, do CTN, visto que “salvo disposições de lei em 

contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo 

pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para 

modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes”. Esmiuçadas tais questões, verifica-se que a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, pois não há 

que se falar em inexistência do crédito tributário, mas tão somente em 

obrigação de fazer do adjudicante em realizar a respectiva transferência, 

bem como o pagamento dos créditos tributários, comprovada a sua 

responsabilidade, isso, claro, em outro ambiente processual. Posto isso, e 

sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, 

do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000514-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURY ANTONIO BERRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE MELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000514-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LAURY ANTONIO BERRES 

REQUERIDO: DANIEL DE MELLO Vistos etc. Trata-se de reclamação em 

que o reclamante, sob a alegação de que foi agredido, pugna pela 

condenação do reclamado em danos morais e materiais. O reclamado, por 

sua vez, pugna, preliminarmente, pela suspensão dos autos, visto que a 

solução da causa depende do julgamento dos autos correlatos na esfera 

criminal. No mérito, afirma que inexistiu agressão, indicando que a lesão 

teria ocorrido no momento em que o autor tentou lhe agredir, 

desequilibrando-se e batendo em um muro. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, REJEITO o pedido de suspensão dos autos, na forma 

do artigo 315, do NCPC, dada a independência do pedido de dano moral 

decorrente da suposta agressão com a esfera penal de apuração da 

existência do fato delituoso. Pois bem, em que pese a existência de lesão 

no reclamante, conforme laudo pericial de Num. 11649917 (pequena 

escoriação produzida por ação contundente nas costas, melhor 

visualizada na foto de Num. 11649962), certo é que, das testemunhas 

ouvidas em audiência, apenas uma (William) presenciou os fatos e seu 

depoimento corroborou a narrativa do réu, no sentido de que o reclamante 

“veio para cima” do reclamado, desequilibrando-se e batendo com as 

costas no muro, afirmando que inexistiu agressão física do reclamado em 

face do reclamante e vice-versa (Num. 13663411). Veja-se que o próprio 

laudo do exame de corpo de delito não constatou as demais agressões 

indicadas pelo reclamante (socos), mas tão somente aquela produzida 

pelo contato do reclamante com a coluna de concreto/muro, a qual 

segundo a prova testemunhal produzida foi provocada pelo desequilíbrio 

do reclamante ao tentar agredir o reclamado, inexistindo provas que 

indiquem a existência de empurrão do reclamado. A testemunha Antônio, 

como sobredito, não presenciou os fatos, tendo conhecimento destes pelo 

próprio reclamante (Num. 13663401). Já Nilton foi ouvido como informante 

não lhe sendo dirigida nenhuma pergunta (Num. 13663407). Inexistindo 

comprovação acerca da conduta comissiva do réu com relação à lesão 

constatada no reclamante, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004571-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVAIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004571-98.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DEUVAIR PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

DEUVAIR PEREIRA DOS SANTOS, que recentemente foi até uma loja 

efetuar uma compra, mas no momento que precisou efetuar um crediário 

para parcelamento foi informado que havia uma restrição em seu nome. 

Diz ter convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a restrição 

no valor de R$158,70 com relação ao contrato 0253818801. Requer a 

procedência da ação para que seja declarada nula a cobrança 

perpetrada, com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais em valor 

equivalente a 40 salários mínimos. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Foi deferida a medida cautelar pretendida, determinando a imediata 

retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos, bem como 

determinada a inversão do ônus probatório. Primeiramente, ressalto que 

deixo de acolher o pedido de extinção do processo, pois o mesmo 

somente foi formulado após a apresentação de contrato assinado pela 

requerida. Entretanto, tenho que o mesmo está apto a ter o mérito 

resolvido, estando clara a contratação dos serviços e, portanto, a 

improcedência da demanda, conforme se demonstrará abaixo. Ademais, 

desnecessária perícia grafotécnica, nos termos da fundamentação. Ainda, 

nos termos do §4º, do artigo 485 do CPC/15 “oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, e a 

requerida, em sua contestação já afirma expressamente não aceitar o 

pedido de desistência. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Juntou ainda faturas que demonstram a 

extensa utilização da linha contratada. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação, pois não há notícia nos autos que houve furto ou perda de 
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documentos da mesma. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial 

a parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida 

e que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, 

tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. 

Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. 

Ademais, considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, 

II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em 

R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à 

causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, 

contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa 

prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Sorriso/MT, 23 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003905-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ZANROSSO DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003905-97.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAEL ZANROSSO DOS 

REIS REQUERIDO: VIVO S/A Vistos, etc. Narra a parte autora, RAFAEL 

ZANROSSO DOS REIS, que contratou, no mês de setembro do ano de 

2016, um plano VIVO CONTROLE 14GB pelo valor mensal aproximado de 

R$160,00. Diz que entretanto, em virtude da internet não durar o mês todo, 

fazendo com que tivesse que contratar pacotes adicionais caso quisesse 

continuar utilizando o serviço, solicitou o cancelamento do plano. Aduz 

que no início do mês de julho de 2017, ao tentar realizar financiamento e 

realizar compras foi surpreendido com a negativa de seu nome, em razão 

de dívida com a requerida no valor de R$168,54. Requer a procedência 

total da demanda para que seja julgada procedente a demanda, 

determinando-se a imediata retirada do seu nome dos cadastros restritivos 

de crédito, com a condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$18.571,46. A requerida pugna pela improcedência da 

ação por ser regular o débito cobrado. Sustenta que os serviços foram 

cancelados por existirem débitos em aberto. Primeiramente, não vislumbro 

no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. A parte requerente 

alega que cancelou os serviços com a requerida e que nada mais deve à 

mesma, entretanto, não menciona sequer a data próxima do pedido 

cancelamento, o número de algum protocolo de cancelamento ou, ainda, o 

comprovante de pagamento das faturas. A requerida, por sua vez, prova 

ainda que existem duas faturas em aberto, dos meses de janeiro e 

fevereiro de 2017. Assim, tenho que não merece prosperar a presente 

ação, pois embora incida no caso o Código de Defesa do Consumidor, com 

a regra da inversão do ônus da prova, o mesmo não exime totalmente a 

parte autora de trazer o mínimo de elementos para provar o seu direito. 

Tais provas acima citadas seriam de fácil produção pela parte autora, e 

embasariam ainda que minimamente seus argumentos. Desse modo, tenho 

que improcede a presente ação. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente ação, revogando a liminar anteriormente 

concedida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 

da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 23 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006560-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006560-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANA DA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais em que relata a parte autora, JULIANA DA CONCEIÇÃO 

SILVA, que recentemente foi surpreendida com uma negativação indevida 

em seu nome, por débito no valor de R$105,70. Nega ter qualquer dívida 

em aberto com a ré. Requer a procedência da demanda para que seu 

nome seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito, declarando-se a 

inexistência do débito, bem como a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que existe contrato entre as 

partes, sendo notória a prestação de serviços. Pois bem, houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à 

parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 
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responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo gravação da ligação telefônica, onde há 

confirmação dos dados pessoais da parte autora (nome completo, nome 

da mãe, data de nascimento, CPF, telefone para recado), e também a 

confirmação da contratação/migração para um plano telefônico Smart Vivo 

Controle Plus, com a escolha da data de vencimento das faturas. Embora a 

ligação não tenha sido efetuada inicialmente para o telefone da autora, 

mas sim para o de seu esposo, a interlocutora refere que o marido não 

possui interesse mas que ela possui interesse na contratação para sua 

linha, informando então o seu número de telefone. Há ainda juntada de 

faturas que demonstram a extensa utilização da linha em apreço. Cabe 

ressaltar que há que se falar em quebra ilegal do sigilo telefônico com a 

apresentação da gravação em questão, primeiramente porque trata-se de 

ligação efetuada pela requerida ao ora autor, sendo informado ao mesmo 

que a mesma estava sendo gravada. Assim, não há que se falar em 

ilicitude da mesma como meio de prova. Além disso, plenamente possível - 

além de suficientemente provada no caso em apreço - a contratação 

verbal. Por fim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, revogando a liminar anteriormente concedida. Considerando 

a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor correspondente a 6% (seis por cento) do 

valor da causa, este fixado em R$10.105,00, (NCPC, art. 81), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa. A cobrança dos honorários arbitrados 

e das custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do 

art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, requeridos na inicial. A suspensão não 

alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC 

(artigo 98, §4º). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 25 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006618-45.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLEI XAVIER REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos morais em que relata a parte autora, MARLEI 

XAVIER, que recentemente tentou efetuar compras no crediário e teve as 

mesmas negadas, ante a constatação da negativação do seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no 

SPC em relação ao contrato nº 0305592955, no valor de R$109,10. 

Requereu a procedência da ação para determinar a imediata retirada do 

seu nome dos cadastros de devedores, declarar a inexistência de débito e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

importe de R$14.480,00. A requerida afirma ser falsa a assinatura da 

parte autora na procuração. No mérito, diz ter havido regular contratação 

e pugna pela improcedência da demanda, afirmando que a inscrição 

trata-se de exercício regular de direito. Discorre acerca da validade das 

telas sistêmicas como meio de prova. Pugna pela aplicação da súmula 385 

do STJ. Argui a inexistência de dano moral. Primeiramente, não vislumbro 

no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto à alegação de 

litispendência, a ação referida (1006632-29.2017) já foi extinta sem 

resolução do mérito ante a pedido da parte autora, deste modo, não há a 

alegada prejudicial. Já no que se refere a assinatura na procuração, não 

vislumbro a alegada diferença entre as assinaturas da parte autora 

opostas na inicial e nos demais documentos do processo, de modo que 

refuto tal preliminar. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega que a linha telefônica foi contratada pela parte autora, 

tendo sido utilizada. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo apenas faturas e telas sistêmicas geradas 

unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a inscrição negativa 

carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova da legalidade da 

contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova 

da contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. 

Não há nos autos cópia de contrato ou ao menos gravação da ligação 

telefônica onde supostamente a parte teria contratado os serviços. Se 

houve fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente 

ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui 

procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, 

cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no 

cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição 

do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza 

comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de 

indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito 

caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 
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capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, deve-se atentar ao 

fato que embora a inscrição em análise tenha sido a primeira a ser 

efetuada, possui a parte autora outra inscrição posterior, efetuadas por 

“CASABLANCA VIDEO” no dia 11/04/2017, conforme verifico através do 

sistema de consulta ao SPC que este juízo tem acesso. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que 

não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria 

a condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência 

de contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 0305592955, no valor de R$109,10, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 25 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001829-37.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais em que relata a parte autora, ANTONIO 

FERREIRA, que recentemente tentou efetuar uma compra no crediário, a 

qual foi inviabilizada ante a constatação da negativação do seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no 

SPC em relação ao contrato nº 0212672978 no valor de R$142,82. 

Requereu a concessão de tutela de urgência antecipada para determinar a 

imediata retirada do seu nome dos cadastros de devedores, sob pena de 

multa diária e, ao final, a procedência da demanda a fim de declarar nula a 

cobrança e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais na quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Foi 

deferida a tutela de urgência e a inversão do ônus probatório. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, sustenta, preliminarmente: a) ausência de 

interesse de agir, b) inépcia da petição inicial. No mérito, afirma ter havido 

regular contratação e notória prestação de serviço, e junta telas do 

sistema que supostamente provam a mesma, de modo que regulares os 

débitos pendentes. Pugna pela improcedência da ação por tratar-se a 

inscrição de exercício regular de direito. Afirma ter havido regular 

contratação e fruição dos serviços, afirmando que os pagamentos 

cessaram sem explicação. Discorre acerca da aceitabilidade das telas 

sistêmicas como meio de prova. Diz inexistir dano moral indenizável. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 
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NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega que a linha foi contratada pela parte autora, tendo sido 

utilizada. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o 

que conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de 

legitimidade. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Não há nos 

autos cópia de contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde 

supostamente a parte teria contratado os serviços. Se houve fraude, 

como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

parte requerente no sistema restritivo de crédito caracteriza 

comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de 

indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito 

caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 0212672978 no valor de R$142,82, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente concedida; b) Condenar a requerida ao pagamento 

de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir 

sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento 

danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 25 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003259-24.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EDECLAN LUNA GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, EDECLAN LUNA GONÇALVES, 

que ao tentar realizar compras no crediário no comércio local constatou 

que seu nome estava inscrito nos órgãos de restrição ao crédito referente 

à dívida junto à requerida (contrato nº 0206472883 no valor de R$232,52 E 

R$3,99). Alega que desconhece o débito e nunca realizou nenhum 

contrato ou compra de produto da ré. Refere que não houve notificação 

prévia da inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. Requer: 

a) liminarmente a retirada de seu nome dos órgãos restritivos de crédito; 

b) a juntada do contrato que originou a inscrição, sob pena da declaração 

da inexistência dos débitos em questão; c) indenização por danos morais. 

Foi indeferida antecipação de tutela e deferida a inversão do ônus da 

prova. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S.A, apresentou contestação 

aduzindo sobre a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de 

dano moral. Diz que a inscrição do débito no SPC trata-se de exercício 

regular de direito. Relata que houve prestação e fruição dos serviços. 

Discorre sobre a inexistência de danos morais. Junta telas de sistema 

interno e fala sobre a presunção de veracidades das mesmas. Aduz 

sobre a legalidade de contratação via call center. Pugna pela aplicação da 

súmula 385 do STJ. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus 

da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que 

houve contratação e uso pela parte autora dos serviços. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Não se nega em momento algum 

a possibilidade de existir contrato verbal, celebrado via call center, mas 

esse deve ser provado com o mínimo de elementos. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação de serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de 

contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente 

a parte teria contratado os serviços, o que não fez. Se houve fraude, 

como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme demonstram os documentos juntados pela mesma juntamente 

com a inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Quanto à alegação 

de ausência de notificação da inscrição, cabe referir que a notificação 

prévia de inscrição é atribuição do próprio órgão de proteção ao crédito, 

não sendo de responsabilidade da credora, ora requerida, nesse sentido: 

REPARAÇÃO DE DANO MORAL - INSCRIÇÃO DE FORMA DEVIDA DO 

NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO 

ARQUIVISTA DO BANCO DE DADOS -ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - 

Indenização com base no § 2o do art. 43 do CDC. Nos termos da Súmula n 

359 do STJ, cabe ao SPC/SERASA enviar a notificação ao devedor, e não 

à empresa quanto ao apontamento do débito naqueles anais. 2 - 

Ilegitimidade passiva do credor. Matéria de ordem pública, cognoscível de 

ofício. Art. 267, § 3o, do CPC. Processo extinto, de ofício. 3 - Recurso 

conhecido e improvido. (RI 1955/2009, DR. YALE SABO MENDES, 5ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 17/06/2010, Publicado no DJE 16/09/2010) 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de débito com relação ao 

contrato nº 0206472883 no valor de R$232,52 e R$3,99, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a essa dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 25 de junho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 
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celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003167-46.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARACILDA DAS GRACAS 

ARAUJO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, MARACILDA DAS 

GRAÇAS ARAUJO SILVA, que ao tentar realizar compras no crediário no 

comércio local constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

restrição ao crédito referente à dívida junto à requerida (contrato nº 

020256044 no valor de R$196,27). Alega que desconhece o débito e 

nunca realizou nenhum contrato ou compra de produto da ré. Refere que 

não houve notificação prévia da inscrição do seu nome em cadastros de 

inadimplentes. Requer: a) liminarmente a retirada de seu nome dos órgãos 

restritivos de crédito; b) a juntada do contrato que originou a inscrição, 

sob pena da declaração da inexistência dos débitos em questão; c) 

indenização por danos morais. Foi indeferida antecipação de tutela e 

deferida a inversão do ônus da prova. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL 

S.A, apresentou contestação aduzindo sobre a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que a inscrição do débito no 

SPC trata-se de exercício regular de direito. Relata que houve prestação e 

fruição dos serviços. Discorre sobre a inexistência de danos morais. 

Junta telas de sistema interno e fala sobre a presunção de veracidades 

das mesmas. Aduz sobre a legalidade de contratação via call center. 

Pugna pela aplicação da súmula 385 do STJ. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega que houve contratação e uso pela parte autora dos 

serviços. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o 

que conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de 

legitimidade. Não se nega em momento algum a possibilidade de existir 

contrato verbal, celebrado via call center, mas esse deve ser provado 

com o mínimo de elementos. Assim, não há os autos prova da legalidade 

da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente 

prova da contratação de serviços, de modo que declaro a cobrança 

inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de contrato ou ao menos 

gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços, o que não fez. Se houve fraude, como alega a 

requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme demonstram os documentos juntados pela mesma juntamente 

com a inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Quanto à alegação 

de ausência de notificação da inscrição, cabe referir que a notificação 

prévia de inscrição é atribuição do próprio órgão de proteção ao crédito, 

não sendo de responsabilidade da credora, ora requerida, nesse sentido: 

REPARAÇÃO DE DANO MORAL - INSCRIÇÃO DE FORMA DEVIDA DO 

NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO 

ARQUIVISTA DO BANCO DE DADOS -ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - 

Indenização com base no § 2o do art. 43 do CDC. Nos termos da Súmula n 

359 do STJ, cabe ao SPC/SERASA enviar a notificação ao devedor, e não 

à empresa quanto ao apontamento do débito naqueles anais. 2 - 

Ilegitimidade passiva do credor. Matéria de ordem pública, cognoscível de 

ofício. Art. 267, § 3o, do CPC. Processo extinto, de ofício. 3 - Recurso 

conhecido e improvido. (RI 1955/2009, DR. YALE SABO MENDES, 5ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 17/06/2010, Publicado no DJE 16/09/2010) 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de débito com relação ao 

contrato nº 020256044 no valor de R$196,27, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

essa dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 

da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 
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Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 25 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006794-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA SOUSA (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006794-24.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RENATO DA SILVA SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, RENATO DA SILVA SOUSA, que 

vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, 

tendo havido negativa de concessão de um crédito no comércio local. Diz 

que jamais firmou contrato com a requerida que pudesse originar tal 

débito. Diz que desconhece o débito com relação ao contrato 0250191801 

no valor de R$149,97. Requereu a procedência da demanda a fim de 

declarar a inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Requer: a) 

liminarmente a retirada de seu nome dos órgãos restritivos de crédito; b) a 

juntada do contrato que originou a inscrição, sob pena da declaração da 

inexistência dos débitos em questão; c) indenização por danos morais. A 

requerida, TELEFÔNICA BRASIL S.A, apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, falsidade da assinatura na procuração, bem como 

ausência de comprovante de endereço no nome da parte autora. No 

mérito, aduz sobre a regularidade da inscrição, bem como a inexistência 

de dano moral. Diz que a inscrição do débito no SPC trata-se de exercício 

regular de direito. Relata que houve prestação e fruição dos serviços. 

Discorre sobre a inexistência de danos morais. Junta telas de sistema 

interno e fala sobre a presunção de veracidades das mesmas. Aduz 

sobre a legalidade de contratação via call center e salienta que no caso 

houve migração de pré-pago para pós pago. Pugna pela aplicação da 

súmula 385 do STJ. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega que houve contratação e uso pela parte autora dos 

serviços. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o 

que conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de 

legitimidade. Não se nega em momento algum a possibilidade de existir 

contrato verbal, celebrado via call center, mas esse deve ser provado 

com o mínimo de elementos. Assim, não há os autos prova da legalidade 

da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente 

prova da contratação de serviços, de modo que declaro a cobrança 

inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de contrato ou ao menos 

gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços, o que não fez. Se houve fraude, como alega a 

requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme verifico através do sistema do SPC que este juízo tem acesso, a 

parte autora possui inscrições anteriores bem como diversas inscrições 

posteriores à ora questionada. Tal entendimento já está consolidado na 

súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência 

das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO 

PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

- EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO 

STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor 

ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a 

preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, 

descaracterizando o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de débito com relação ao 
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contrato nº 0250191801 no valor de R$149,97, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

essa dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 

da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 25 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002395-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON CARLOS ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002395-49.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: DILSON CARLOS ROSA 

EXECUTADO: LUCILENE RODRIGUES DE CARVALHO Ante a informação 

pela parte exequente de realização de composição extrajudicial com a 

quitação integral do valor executado (ID 12073634), atendo ao pedido da 

parte autora, e julgo extinto este feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 27 de junho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001254-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA BIZZO ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001254-92.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: SNEBUR - CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME EXECUTADO: DALVA BIZZO ROSA 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Foi deferido prazo de 5 dias ao exequente a fim de 

informar endereço atualizado da executada, tendo o mesmo permanecido 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo (ID 13876358). Sendo assim, 

opino pela extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 27 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001254-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA BIZZO ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001254-92.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: SNEBUR - CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME EXECUTADO: DALVA BIZZO ROSA 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Foi deferido prazo de 5 dias ao exequente a fim de 

informar endereço atualizado da executada, tendo o mesmo permanecido 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo (ID 13876358). Sendo assim, 

opino pela extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 27 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010474-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE BOTTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISVALDO XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010474-29.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANE BOTTEGA 

REQUERIDO: ELISVALDO XAVIER DA SILVA Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Foi deferido prazo de 5 dias ao exequente a fim de informar os rumos da 

execução, tendo o mesmo permanecido inerte, deixando transcorrer in 

albis o prazo (ID 13875040). Sendo assim, opino pela extinção do presente 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. 

Sorriso/MT, 27 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011044-83.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNO LANZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI LUIZ SGANDERLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011044-83.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: ERNO LANZ EXECUTADO: 

DARCI LUIZ SGANDERLA Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Foi deferido ao exequente 

prazo de 5 dias a fim de se manifestar acerca do prosseguimento do feito, 

tendo o mesmo permanecido inerte, deixando transcorrer in albis o prazo 

(13874886). Sendo assim, opino pela extinção do presente feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 27 

de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 05 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BERNARDINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000192-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA HELENA 

BERNARDINELLI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que 

relata a parte autora, MARIA HELENA BERNARDINELLI, que recentemente 

tentou efetuar compras no crediário e teve as mesmas negadas, ante a 

constatação da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no SPC em relação ao 

contrato nº 0211262302, no valor de R$128,31. Diz que possuía relação 

jurídica com a requerida, mas que efetuou o cancelamento dos serviços 

em virtude da má qualidade dos mesmos. Requereu a procedência da 

ação para determinar a imediata retirada do seu nome dos cadastros de 

devedores, declarar a inexistência de débito e condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no importe de R$18.740,00. 

A requerida afirma que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços de uma linha 66-99083683. Aduz que tal linha foi desativada em 

face dos débitos não pagos. Discorre acerca da validade das telas 

sistêmicas como meio de prova. Argui a inexistência de dano moral. A 

parte requerente alega que cancelou os serviços com a requerida e que 

nada mais deve à mesma, entretanto, não menciona sequer a data próxima 

do pedido cancelamento, o número de algum protocolo de cancelamento 

ou, ainda, o comprovante de pagamento das faturas. A requerida, por sua 

vez, prova ainda que existem três faturas em aberto. Assim, tenho que 

não merece prosperar a presente ação, pois embora incida no caso o 

Código de Defesa do Consumidor, com a regra da inversão do ônus da 

prova, o mesmo não exime totalmente a parte autora de trazer o mínimo de 

elementos para provar o seu direito. Tais provas acima citadas seriam de 

fácil produção pela parte autora, e embasariam ainda que minimamente 

seus argumentos. Desse modo, tenho que improcede a presente ação. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente 

ação, revogando a liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Sorriso/MT, 27 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003412-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003412-57.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELINE ALVES VIANA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Decido a lide, 

com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, 

JAQUELINE ALVES VIANA, que ao tentar realizar compras no crediário no 

comércio local constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

restrição ao crédito referente à dívida junto à requerida, referente ao 

contrato nº 00133402894 no valor de R$118,24. Alega que desconhece o 

débito e nunca realizou nenhum contrato ou compra de produto da ré. 

Refere que não houve notificação prévia da inscrição do seu nome em 

cadastros de inadimplentes. Requer: a) liminarmente a retirada de seu 

nome dos órgãos restritivos de crédito; b) a juntada do contrato que 

originou a inscrição, sob pena da declaração da inexistência dos débitos 

em questão; c) indenização por danos morais. Foi indeferida antecipação 

de tutela e deferida a inversão do ônus da prova. A requerida, EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A apresentou contestação, aduzindo 

sobre a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. 

Diz que a inscrição do débito no SPC trata-se de exercício regular de 

direito. Relata que houve prestação e fruição dos serviços. Discorre sobre 

a inexistência de danos morais. Junta telas de sistema interno e fala sobre 

a presunção de veracidades das mesmas. Aduz sobre a legalidade de 

contratação via call center. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão 

do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega que houve contratação e uso pela parte autora dos 

serviços. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o 

que conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de 

legitimidade. Não se nega em momento algum a possibilidade de existir 

contrato verbal, celebrado via call center, mas esse deve ser provado 

com o mínimo de elementos. Assim, não há os autos prova da legalidade 

da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente 

prova da contratação de serviços, de modo que declaro a cobrança 

inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de contrato ou ao menos 

gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Se houve fraude, como alega a requerida que 

pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outras inscrições preexistentes e inclusive inscrições posteriores, 

conforme demonstram os documentos juntados pela mesma juntamente 

com a inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 
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cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Quanto à alegação 

de ausência de notificação da inscrição, cabe referir que a notificação 

prévia de inscrição é atribuição do próprio órgão de proteção ao crédito, 

não sendo de responsabilidade da credora, ora requerida, nesse sentido: 

REPARAÇÃO DE DANO MORAL - INSCRIÇÃO DE FORMA DEVIDA DO 

NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO 

ARQUIVISTA DO BANCO DE DADOS -ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - 

Indenização com base no § 2o do art. 43 do CDC. Nos termos da Súmula n 

359 do STJ, cabe ao SPC/SERASA enviar a notificação ao devedor, e não 

à empresa quanto ao apontamento do débito naqueles anais. 2 - 

Ilegitimidade passiva do credor. Matéria de ordem pública, cognoscível de 

ofício. Art. 267, § 3o, do CPC. Processo extinto, de ofício. 3 - Recurso 

conhecido e improvido. (RI 1955/2009, DR. YALE SABO MENDES, 5ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 17/06/2010, Publicado no DJE 16/09/2010) 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de débito com relação ao 

contrato nº 00133402894 no valor de R$118,24, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

essa dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 

da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 27 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003225-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003225-15.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: RETISOL RETIFICA COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME EXECUTADO: EDINEY DO 

NASCIMENTO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Foi deferido prazo de 5 dias ao 

exequente a fim de informar endereço atualizado da executada, tendo o 

mesmo permanecido inerte, deixando transcorrer in albis o prazo (ID 

13874974). Sendo assim, opino pela extinção do presente feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 28 

de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 05 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003092-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003092-70.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA 

EXECUTADO: ONERIO ALVES TOLENTINO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Foi deferido prazo de 5 dias ao exequente a fim de informar endereço 

atualizado da executada, tendo o mesmo permanecido inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo (ID 13874727). Sendo assim, opino pela 

extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

485, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do JEC. Sorriso/MT, 28 de junho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001439-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001439-96.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BRENDA LUCAS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte reclamante, 

devidamente intimada, não procedeu à emenda da petição inicial, razão 

pela qual, com fundamento no art. 321, §único, do NCPC, opino por 

indeferir a petição inicial, JULGANDO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, I do NCPC. Sorriso/MT, 28 
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de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 05 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010391-47.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA ANTONIA RIBEIRO FORTES SCHMITT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONDINA APARECIDA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010391-47.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: CATARINA ANTONIA RIBEIRO 

FORTES SCHMITT EXECUTADO: ERONDINA APARECIDA PEREIRA Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei 

nº 9.099/95. Foi deferido prazo de 5 dias ao exequente a fim de informar 

endereço atualizado da executada, tendo o mesmo permanecido inerte, 

deixando transcorrer in albis o prazo (ID 1370713). Sendo assim, opino 

pela extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 28 de junho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002686-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO LUCIO SOUZA E SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002686-49.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: ALEXANDRO LUCIO SOUZA E SANTOS Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei 

nº 9.099/95. Foi deferido prazo de 5 dias ao exequente a fim de informar 

endereço atualizado da executada, tendo o mesmo permanecido inerte, 

deixando transcorrer in albis o prazo (ID 13874120). Sendo assim, opino 

pela extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 28 de junho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006759-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JOHN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006759-64.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WELLINGTON JOHN DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a 

parte autora, WELLINGTON JOHN DOS SANTOS, que retirou uma certidão 

onde constava uma dívida em seu nome no valor de R$131,95, feita pela 

ré. Diz não possuir débito algum com a mesma, entendendo ser indevida 

tanto a cobrança quanto a inclusão de seus dados no cadastro de 

restrição ao crédito. Afirma que não houve notificação da inscrição 

realizada. Requer: a) a declaração de inexistência do débito de R$131,95; 

b) indenização por danos morais. A requerida, EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A apresentou contestação, aduzindo, 

inicialmente, inépcia da petição inicial. No mérito, discorre acerca da 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que 

a inscrição do débito no SPC trata-se de exercício regular de direito. Relata 

que houve prestação e fruição dos serviços de TV por assinatura. 

Discorre sobre a inexistência de danos morais. Junta telas de sistema 

interno e fala sobre a presunção de veracidades das mesmas. Aduz 

sobre a legalidade de contratação via call center. Afirma que houve 

pagamentos que cessaram sem explicação. Primeiramente, não vislumbro 

no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, houve no 

caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que 

houve contratação e uso pela parte autora dos serviços. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Não se nega em momento algum 

a possibilidade de existir contrato verbal, celebrado via call center, mas 

esse deve ser provado com o mínimo de elementos. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação de serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de 

contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente 

a parte teria contratado os serviços. Ademais, por se tratar de instalação 

de um serviço residencial, fácil seria à requerida comprovar a contratação 

por meio de contrato assinado ou ordem de instalação dos serviços. Se 

houve fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente 

ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui 

procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, 

cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no 
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cadastro dados fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto 

improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em 

que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição 

preexistente, efetuada por Telefônica Brasil S/A na data de 01/11/2014, 

conforme demonstram os documentos juntados pela mesma juntamente 

com a inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Quanto à alegação 

de ausência de notificação da inscrição, cabe referir que a notificação 

prévia de inscrição é atribuição do próprio órgão de proteção ao crédito, 

não sendo de responsabilidade da credora, ora requerida, nesse sentido: 

REPARAÇÃO DE DANO MORAL - INSCRIÇÃO DE FORMA DEVIDA DO 

NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO 

ARQUIVISTA DO BANCO DE DADOS -ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - 

Indenização com base no § 2o do art. 43 do CDC. Nos termos da Súmula n 

359 do STJ, cabe ao SPC/SERASA enviar a notificação ao devedor, e não 

à empresa quanto ao apontamento do débito naqueles anais. 2 - 

Ilegitimidade passiva do credor. Matéria de ordem pública, cognoscível de 

ofício. Art. 267, § 3o, do CPC. Processo extinto, de ofício. 3 - Recurso 

conhecido e improvido. (RI 1955/2009, DR. YALE SABO MENDES, 5ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 17/06/2010, Publicado no DJE 16/09/2010) 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de débito com relação ao 

contrato nº 156077044 no valor de R$131,95, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

essa dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 

da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 29 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001820-75.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA MARCIANE DOS SANTOS SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que relata a parte 

autora, MARIA MARCIANE DOS SANTOS SILVA, que recentemente tentou 

efetuar uma compra no crediário, a qual foi inviabilizada ante a 

constatação da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no SPC em relação ao 

contrato nº 196713396 no valor de R$87,06. Requereu a concessão de 

tutela de urgência antecipada para determinar a imediata retirada do seu 

nome dos cadastros de devedores, sob pena de multa diária e, ao final, a 

procedência da demanda a fim de declarar nula a cobrança e condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia 

equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Foi deferida a tutela de 

urgência e a inversão do ônus probatório. A requerida sustenta, 

preliminarmente, inépcia da petição inicial por não estar o comprovante de 

endereço em nome da autora. Quanto ao mérito, afirma ter havido regular 

contratação e notória prestação de serviço, e junta telas do sistema que 

supostamente provam a mesma. Pugna pela improcedência da ação por 

tratar-se a inscrição de exercício regular de direito. Afirma ter havido 

regular contratação e fruição dos serviços de TV por assinatura. Afirma 

que houve alguns pagamentos pelo serviço, os quais cessaram sem 

explicação. Discorre acerca da aceitabilidade das telas sistêmicas como 

meio de prova. Diz inexistir dano moral indenizável. Pois bem, quanto ao 

mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que a 

linha foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. A controvérsia 

é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 
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físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Não há nos autos cópia de contrato ou ao menos 

gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Ademais, por se tratar de instalação de um 

serviços residencial, fácil seria à parte requerida comprovar a contratação 

por meio de assinatura em um contrato ou ordem de instalação, o que não 

fez. Se houve fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, 

certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que 

possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal 

burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha 

no cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a 

inscrição do nome da parte requerente no sistema restritivo de crédito 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO 

CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA 

DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 196713396 no valor de R$87,06, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente concedida; b) Condenar a requerida ao pagamento 

de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir 

sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento 

danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 29 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006769-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA LOPES MARCOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006769-11.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KATIA APARECIDA LOPES 

MARCOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Narra a parte autora, KATIA APARECIDA LOPES MARCOS, que vem 

sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa reclamada. Diz que 

desconhece todos os débitos cobrados pela empresa ré, com relação ao 

contrato 182058352 no valor de R$165,04. Requereu a procedência da 

demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor 

equivalente a 15 salários mínimos. A requerida contesta afirmando ter 

havido regular contratação e notória prestação de serviços, discorre 
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acerca da possibilidade de comprovação da contratação por meio de telas 

sistêmicas. Diz que as cobranças são exercício regular de direito. Afirma 

que houve pagamento de faturas que cessaram sem explicação. 

Argumenta acerca da ausência de dano moral, pugnando pela aplicação 

da súmula 385 do STJ. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma, sendo de fácil alteração os dados ali inseridos pela própria 

reclamada. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve 

fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, 

que possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue 

evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que 

mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Entretanto, no 

caso concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois 

no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras 

inscrições preexistentes no SERASA, efetuadas Du Céu Moda Íntima e 

CEF, conforme se verifica através de consulta ao SPC que esse juízo tem 

acesso. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito com relação ao contrato número 182058352 no valor de R$165,04, 

determinando a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros 

restritivos, confirmando a liminar anteriormente deferida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 29 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004538-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MONTAGNER REINERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004538-11.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: GUILHERME MONTAGNER REINERI Vistos etc. 

Embora intimada (ID 12007197), a parte reclamante manteve-se inerte, não 

providenciando o impulso processual necessário, de modo que 

caracterizado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Posto 

isso, atento ao disposto no art. 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SOCORRO NOVO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000808-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEVAIR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, AUTO SOCORRO NOVO 

ESTADO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito tributário, sob a arguição que o veículo do reclamante teria sido 

furtado e, posteriormente, recuperado pelas forças policiais. Porém, o 
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reclamante, segundo alega, nunca teria sido notificado da recuperação, 

tendo conhecimento tempos depois por pesquisa na internet, momento em 

que se dirigiu à autoridade policial que lhe forneceu o auto de entrega, não 

sendo possível retirar o veículo do pátio do reclamado Auto Socorro Novo 

Estado, ante a exigência do pagamento de taxas no montante de R$ 

2.500,00. O reclamado, em sede de contestação, arguiu, preliminarmente, 

a incompetência deste Juízo e, no mérito, defendeu a regularidade da 

cobrança de taxa de remoção e guarda do veículo do autor (Num. 

13350107). Já o Estado de Mato Grosso deixou o prazo de defesa 

decorrer in albis. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Direto ao ponto, com 

relação à exceção arguida, considerando a existência do Estado de Mato 

Grosso no polo passivo, a rejeição de tal tese é medida que se impõe. No 

mérito, assiste razão ao autor. Isso porque, o recolhimento do veículo do 

autor ao pátio do reclamado se deu de forma indevida, visto que, 

consoante o decreto de credenciamento para remoção e depósito de 

veículos, juntado pelo próprio reclamado em Num. 13350171, é cabível a 

remoção e guarda, pelos credenciados (in casu o reclamado Auto 

Socorro), somente de veículos envolvidos em ocorrências de trânsito, o 

que, definitivamente, não é o caso do veículo do reclamante, o qual foi 

furtado e recuperado, inexistindo prova nos autos de que este tenha sido 

notificado da recuperação. Ademais, a própria Resolução 623/CONTRAN 

(Num. 13350300), também juntada pelo reclamado, regulamenta o 

procedimento quanto à remoção e custódia de veículos apreendidos em 

decorrência de penalidade aplicada ou medida administrativa adotada por 

infração ao CTB, consoante disposto no artigo 1º da referida Resolução, 

não se amoldando ao caso em análise. Já o artigo 271, caput e §1º, do 

CTB, citado pelo reclamado, dispõe sobre a remoção para depósito fixado 

pelo órgão competente, bem como a necessidade de pagamento de todas 

as taxas e despesas com remoção e estadia, relativa aos veículos 

apreendidos nos casos previstos no CTB, o que, repito, não é o caso dos 

autos. Inexistindo regulamentação específica sobre a obrigatoriedade de 

pagamento de taxa de remoção e estadia de veículo furtado e recuperado, 

o qual, diga-se de passagem, deveria ter sido restituído ao autor, pela 

autoridade policial, tão logo recuperado, a cobrança é indevida, 

notadamente se o proprietário não foi notificado da recuperação, seja pela 

autoridade policial, seja pelo depositário, cujo procedimento está 

devidamente disciplinado na Resolução 623/CONTRAN, ainda que por 

analogia. Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 487, inciso I, do NCPC, para DECLARAR a INEXIGIBILIDADE das taxas 

de remoção/guincho/estadia e/ou guarda do veículo placa JZA0762, o qual 

deve ser liberado em favor do autor, salvo se por outro motivo deva 

permanecer em depósito. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001803-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO VIANA ROSSI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito tributário (IPTU), sob a arguição de 

quitação c/c danos morais por protesto indevido. O requerido, em sede de 

contestação, defendeu a regularidade do crédito tributário, indicando que 

o crédito tributário excutido se refere à outro registro imobiliário, diverso 

daquele constante nos comprovantes de pagamento apresentados pelo 

autor. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Direto ao ponto, temos que a 

discussão travada neste feito não tem natureza consumerista, inexistindo, 

portanto, relação de consumo, mas sim natureza tributária, matéria 

disciplinada pelo CTN, o qual delega ao sujeito passivo da obrigação 

tributária a elisão da presunção de certeza e liquidez de que goza a dívida 

regulamente inscrita em dívida ativa (artigo 204, parágrafo único, do CTN). 

Sendo assim, verifica-se que os comprovantes de pagamento 

apresentados pelo autor em Num. 12660259, 12660296, 12660277 e 

12660290, referem-se à imóvel predial com inscrição imobiliária nº 

1.14.00A3.00008.001. Porém, segundo o requerido no endereço indicado 

pelo autor existe mais de uma edificação, circunstância que nos termos do 

artigo 10, §3º, da Lei 128/89, autoriza a cobrança de IPTU de forma 

autônoma para cada uma das edificações, o que seria o caso do autor, 

sendo que o aviso de protesto de Num. 12660250, refere-se à CDA 

538/2017, cujos débitos são originados dos imóveis sob inscrição 

imobiliária nº. 1.14.00C1.0002E.001 (R$ 118,37) e 1.14.00C1.0002E.003 

(R$ 850,236), portanto, distintos daquele constantes nos comprovantes de 

pagamento apresentados pelo autor. Ademais, segundo a declaração do 

Departamento de Tributação de Num. 13479194, todos os imóveis acima 

relacionados estão cadastrados em nome do reclamante junto ao ente 

municipal, inexistindo prova ao contrário nos autos. Nesta toada, não 

havendo prova inequívoca, a qual como sobredito, nos termos do artigo 

204, parágrafo único, do CTN, é ônus do reclamante (sujeito passivo da 

relação tributária), não há como se acolher os pleitos iniciais, visto que 

não constatada, sequer alegada, qualquer irregularidade quanto à 

constituição dos créditos tributários (IPTU) relativos à CDA nº 538/2017, 

protestada. Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais, fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003556-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003556-94.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MANOEL DA COSTA 

BEZERRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais, sob a arguição de que o reclamante teria sido diagnosticado 

com descolamento de retina do olho direito, necessitando de procedimento 

cirúrgico de urgência, porém ao procurar atendimento via SUS verificou 

que havia grande quantidade de pessoas na frente aguardando a 

consulta, motivando a busca pela realização do procedimento em clínica 

particular, dada a urgência. O Município de Sorriso, em sede de 

contestação, pugnou pela improcedência da ação, ante a ausência de 

provas de que o reclamante teria procurado atendimento via SUS e não foi 

atendido (Num. 9551405). O Estado de Mato Grosso pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais em razão da ausência de comprovação 

da negativa de atendimento pelo ente público (Num. 12855549). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Direto ao ponto, temos que a discussão travada 

neste feito não tem natureza consumerista, eis que inexistente relação de 

consumo entre as partes, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova 

previsto no artigo 6º, VIII, do CDC. Sendo assim, registro que passo ao 

julgamento do feito, no estado em que se encontra, eis que desnecessária 

a produção de provas orais, notadamente porque, eventualmente 

estabelecida a existência do dano indenizável (omissão no atendimento ao 

autor), in casu, trata-se de dano in re ipsa, dispensando, portanto, 

elementos de prova neste sentido, com o que dispenso a produção de 

prova oral, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do NCPC. Pois bem, 

necessário rememorarmos que no Direito Civil Brasileiro a teoria adotada 

para a responsabilidade do Estado é a teoria do risco administrativo, ou 

seja, o estado só responde objetivamente pelos danos causados por seus 

agentes (por ação ou omissão), nessa qualidade, a terceiros, nos exatos 

termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, devendo haver relação 
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de causa e efeito entre a conduta do agente público e o dano causado à 

terceiro. Feito esse introito, volvendo os olhos para o caso concreto, 

constata-se, que inexiste nos autos qualquer elemento de prova, mínimo 

que seja, indicativos de que o autor teria procurado o atendimento público 

(SUS) para realização do procedimento cirúrgico de que necessitava, 

tampouco que tal atendimento lhe fora negado. Pelo contrário, todos os 

documentos apresentados demonstram que ele estava sendo atendido em 

clínica particular desde dezembro/2016, na qual, inclusive, realizou 

procedimento de vitrectomia que evoluiu para descolamento de retina, 

consoante encaminhamento e declaração das clínicas particulares que 

atenderam o autor (Num. 9014418 e 9014406). Por óbvio, não haveria 

óbice de o autor, após a constatação de problema decorrente da primeira 

cirurgia, procurar atendimento via SUS, porém, não se constata nos autos 

que houve essa procura, notadamente porque consoante consulta via 

SISREG, Sistema de Regulação utilizado pelo Município de Sorriso, não há 

qualquer registro de atendimentos ao autor (Num. 9551485). Aliás, não 

pode passar despercebido que não há nos autos sequer uma receita 

médica, um laudo, um encaminhamento, formalizado por profissional 

médico do SUS, ou mesmo comprovante de registro no SISREG, visto que 

é fato público e notório que todos os encaminhamentos via SUS são 

formalizados por via física que são registradas via SISREG, sendo 

entregue ao autor uma via do encaminhamento e outra do cadastro no 

SISREG. Exala, daí portanto, que a opção do autor em realizar a cirurgia 

pela via particular, sob a alegação de omissão de atendimento pelo SUS, 

não pode estar calcada em meras alegações de que “o requerente não 

recebeu qualquer documentação pelo atendimento, apenas solicitaram o 

cartão propriamente pelo sus e após fizeram o primeiro atendimento, para 

medir febre, peso e pressão, e depois de um determinado tempo 

esperando o mesmo fora atendido, para apenas fazer o encaminhamento 

de cirurgias, que ainda seria agendado por conta de outros estarem á 

frente, fato absurdo, em aguardar agendamento de uma cirurgia 

emergencial como esta” (Num. 13939830), necessitando de prova da 

negativa de atendimento. Da narrativa citada, ao que parece, o autor de 

chofre, sem qualquer outro esforço (apenas com a informação de que iria 

demorar) optou por não realizar o procedimento via SUS e sim em clínica 

particular, demandando, na sequência, os requeridos para ressarcimento 

dos valores despendidos para a realização do procedimento ao invés de, 

quiçá, acionar o judiciário na busca pela efetivação do procedimento. Em 

suma, não se vislumbra nos autos qualquer omissão dos requeridos que 

pudessem autorizar o acolhimento dos pleitos iniciais. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005635-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. SUZIN EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BERGOR FERREIRA OAB - GO43352 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005635-46.2017.8.11.0040. AUTOR: G. SUZIN EIRELI - ME RÉU: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória visando o afastamento da exigência de uso de simulador por 

Centro de Formação de Condutores contida nas Resoluções emitidas pelo 

CONTRAN e DETRAN/MT. O reclamado pugnou pela extinção do feito, visto 

que inegável a necessidade de inclusão do CONTRAN no polo passivo da 

ação, visto que a resolução emitida pelo DETRAN/MT apenas 

regulamentou, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a exigência do uso do 

simulador emanada pelo CONTRAN, órgão federal. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Pois bem, da acurada análise dos autos se constata que 

assiste razão ao reclamado, visto que o próprio reclamante pugna, na 

inicial, para que “seja, ao final, julgada procedente a presente ação, 

deferindo a atuação da Autora independentemente do uso do simulador, 

declarando-se o afastamento da exigência contida nos atos 

administrativos emitidos pelo CONTRAN e DETRAN, qual seja, a utilização 

do simulador de direção veicular nos processos de habilitação de 

condutores (grifo nosso)”, item b, de Num. 10557457 – p. 8. Isso porque, é 

nítido que a Resolução do DETRAN/MT, apenas regulamentou a questão no 

âmbito de sua competência, sendo que a exigência de uso do simulador 

por Centro de Formação de Condutores é oriunda da Resolução 543/2015, 

do CONTRAN, sendo, portanto, atos indissociáveis. Nestes termos, 

imprescindível a inclusão do CONTRAN no polo passivo, órgão federal, 

com o que fica impossibilitada a continuidade do presente feito neste 

Juizado Especial, nos termos da vedação contida no artigo 8º, da Lei 

9.099/95. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, IV, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003904-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VELOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003904-15.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, Intimação / Notificação]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS VELOSO DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais em que relata a parte autora, MARCOS VELOSO DOS SANTOS, 

que recentemente tentou efetuar uma compra no crediário, a qual foi 

inviabilizada ante a constatação da negativação do seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Refere que desconhece a inscrição no 

SPC em relação ao contrato nº 1963470457 no valor de R$66,18, vez que 

nunca utilizou os serviços da empresa ré. Requereu a procedência da 

demanda a fim de declarar nula a cobrança e condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia equivalente a 20 

(vinte) salários mínimos. A requerida, CLARO S/A, sustenta, inicialmente, 

inépcia da petição inicial por estarem ausentes requisitos essenciais ao 

ajuizamento da demanda. No mérito, diz que houve regular contratação e 

notória prestação de serviços de uma linha telefônica nº(65) 99343-8877, 

a qual está atualmente cancelada ante a inadimplência. Discorre acerca da 

legalidade de contratação via call center e ausência de contrato físico. 

Primeiramente, tenho que não merece prosperar a preliminar alegada. O 

art. 319 do CPC não traz o comprovante de endereço como requisito 

indispensável para o recebimento da petição inicial, sendo suficiente a 

indicação da residência do autor. Pois bem, quanto ao mérito, houve no 

caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 
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por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que a 

linha foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. A controvérsia 

é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Não há nos autos cópia de contrato ou ao menos 

gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Se houve fraude, como alega a requerida que 

pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Não 

se nega a possibilidade de contratação via telefone, entretanto a mesma 

deve ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu nos 

autos. Por todo o exposto, a inscrição do nome da parte requerente no 

sistema restritivo de crédito caracteriza comportamento ilícito da ré e 

conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição 

indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, 

como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de todos os débitos com 

relação ao contrato nº 1963470457 no valor de R$66,18, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos, 

confirmando a liminar anteriormente concedida; b) condenar a requerida 

ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 29 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002875-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002875-61.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ELIZABETE SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei 

nº 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais em que relata a parte autora, ELISABETE SANTOS DA SILVA, 

que contratou os serviços da requerida em 2015, solicitando um serviço 

de TV por assinatura pelo valor mensal de R$39,90. Alguns meses após, 

começou a receber faturas em valores não condizentes com o contratado, 

de modo que em julho de 2015 ligou para a empresa cancelando o serviço. 

Diz que entretanto vem recebendo cobranças e mensagens ameaçando 

inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Requer a 

procedência da demanda para que seja declarada a inexistência dos 

valores cobrados, bem como seja a requerida condenada ao pagamento 

de indenização por danos morais. A requerida afirma que a autora era 

titular de um plano de TV por assinatura instalado em 04/12/2014. Afirma 

que diferentemente do que alega o valor do plano nunca foi de R$39,90. 

Diz que a cliente realizou diversas alterações contratuais e mudança de 

pacotes. Relata que o pedido de cancelamento se deu em setembro de 

2015 e que informada do débito em aberto optou por permanecer com o 

serviço. Aduz que a mesma estava ciente da possibilidade de negativação 

e retirada dos aparelhos. Pugna pela improcedência da demanda. A parte 

requerente alega que cancelou os serviços com a requerida e que nada 

mais deve à mesma, entretanto, apesar de mencionar que o mesmo se deu 

em julho de 2015, o que é rebatido pela requerida, não traz nenhum 

número de protocolo de cancelamento. Ademais, alega que o valor 

inicialmente contratado era de R$39,90, e não faz qualquer prova de que 

pagou tal valor em alguma oportunidade, pois não junta faturas que 

poderiam comprovar o valor da contratação. Ainda, tal alegação também é 

rebatida pela requerida, que diz que o valor do pacote nunca foi esse, 

sendo que o valor do comprovante de pagamento de tal valor trata-se de 

um desmembramento da fatura. Assim, tenho que não merece prosperar a 

presente ação, pois embora incida no caso o Código de Defesa do 

Consumidor, com a regra da inversão do ônus da prova, o mesmo não 

exime totalmente a parte autora de trazer o mínimo de elementos para 

provar o seu direito e, conforme relatado acima, não há prova de que o 

cancelamento se deu em julho nem mesmo de que o valor do pacote 

contratado era de R$39,90 por mês. Tais provas acima citadas seriam de 

fácil produção pela parte autora, e embasariam ainda que minimamente 

seus argumentos. Desse modo, tenho que improcede a presente ação. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente 

ação, revogando a liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001035-79.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO 

DA ROCHA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA, em suma, que foi 

aluno da requerida, sendo beneficiário de FIES 100%. No mês de fevereiro 

de 2017 descobriu que a requerida estava lhe cobrando valores no 

importe de R$396,21 o qual desconhece. Em março de 2017 recebeu uma 

ligação de uma empresa de cobrança que lhe deu um desconto para 

pagamento da dívida, ficando o débito no valor de R$79,42 para 

pagamento imediato. Receoso de ver seu nome negativado, efetuou o 

pagamento do valor. Diz que não devia nada à requerida, em virtude de 

possui bolsa de 100%. Requer a declaração de inexistência do débito e a 

repetição em dobro do valor pago, bem como a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. 

Foi indeferida a tutela de urgência e deferida a inversão do ônus da prova. 

A requerida afirma que o FIES cobre a carga horária comum do semestre 

aditado, sendo que o aluno fica responsável pelo pagamento dos serviços 

individuais, tais como provas, segunda chamada, atestado de frequência. 

Aduz que no momento o autor não possui nenhum débito com a requerida, 

pois quitou todos. Diz inexistir dano moral indenizável pois não houve 

inscrição negativa nem mesmo limitação de acesso às atividades 

acadêmicas. Com efeito, resta incontroverso que a parte reclamante 

frequentou o curso de Direito disponibilizado pela instituição reclamada. 

Incontroverso também que houve a cobrança em desfavor da reclamante, 

por iniciativa da reclamada de valores que relata serem de serviços 

individuais prestados. Pois bem, no caso de cobrança contestada pela 

parte, cabe à requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança. Em primeiro 

lugar, não foi demonstrada a origem do débito de R$396,21, visto que 

conforme comprovou o aluno, possuía a mesma financiamento total da 

mensalidade. Assim, os demais serviços que alega a requerida que foram 

prestados individualmente para autora deveriam ser cabalmente 

comprovados, e não foram. Assim, não há nos autos prova da legalidade 

do valor cobrado, pois ausente prova concreta de onde se originou tal 

débito. Sendo assim, declaro inexigível a cobrança do valor de R$396,21, 

nos termos da fundamentação. Desse modo, sendo constatada a 

cobrança e o pagamento de valor considerado indevido, faz jus a parte 

autora à repetição do indébito do valor indevidamente pago. Como houve a 

suposta oferta de desconto ao autor, o valor do pagamento foi de 

R$79,42, o que em dobro, na forma do artigo 42, §único do CDC, totaliza 

R$158,84. Outrossim, entendo que não há falar em compensação por 

danos de ordem moral no presente caso. Explico, embora a cobrança 

indevida tenha causado algum embaraço ao autor, tal fato possui a 

natureza de descumprimento contratual (parcial) do contrato, que, por si 

só, não gera dano moral indenizável, conforme entende o Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 9. O simples inadimplemento contratual 

não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, devendo haver 

consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima, o 

que não se constatou no caso concreto. 10. Recursos especiais 

parcialmente conhecidos e não providos. (REsp 1536354/DF, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/06/2016, DJe 20/06/2016) [...] 3. O simples inadimplemento contratual 

não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, 

dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação 

negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não 

desejável. No caso em exame, não se vislumbra nenhuma 

excepcionalidade apta a tornar justificável essa reparação. "Não cabe 

indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto 

de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à 

dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016) Saliento 

que, de acordo com os fatos narrados na exordial, não há qualquer 

narrativa de vulneração a direito da personalidade do autor, tampouco de 

que tenha havido afronta à dignidade do autor. Não há prova nos autos, 

mesmo que indiciária, de que tenha havido qualquer situação que 

ultrapasse o limite dos incômodos normais da vida em sociedade. Em 

suma, não há menção a tratamento desonroso por parte da empresa ré, 

não houve lesão a honra objetiva do autor, do mesmo modo é inexistente 

afronta a honra subjetiva. É dizer, não se encontra demonstrada qualquer 

situação que possa ter subjugado algum dos direitos da personalidade do 

autor, como dito. Assim, por mais que o fato narrado na inicial tenha 

causado incômodo, tal situação jamais ultrapassou o que a doutrina e 
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jurisprudência convencionaram chamar de “mero aborrecimento”, situação 

inapta a gerar dever de reparar. Neste sentido colhe-se julgado do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - TESE DE 

CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros dissabores e aborrecimentos 

corriqueiros decorrentes de uma relação contratual conturbada não 

ensejam necessariamente o dever de indenizar. No caso dos autos, a 

situação não ultrapassa meros incômodos inerentes à vida cotidiana 

sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera pessoal. (Ap 

16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no original). 

Portanto, considerando inexistir nos autos provas de que tenha havido 

descaso, mau tratamento, humilhação, etc., a descrição do fato dada pelo 

autor denota no máximo um incomodo e um correlato prejuízo por ele 

sofridos. Neste contexto, reputo inexistirem danos morais a serem 

compensados no presente caso, razão pela qual necessária é a 

improcedência da demanda, nesse ponto. Ademais, tenho que a situação 

retorna ao status quo ante com a procedência do pedido de repetição em 

dobro do valor cobrado. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido, para o efeito de declarar a inexistência do débito impugnado, no 

valor de R$396,21 e condenar a reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, do valor de R$158,84 correspondente aos valores 

indevidamente cobrados, verba a ser corrigida monetariamente pelo INPC, 

a partir do desembolso respectivo, e acrescidos de juros legais de 1% ao 

mês, a partir da data da citação. Submeto à apreciação do Juiz Presidente 

do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 04 de julho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-79.2017.8.11.0040
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LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001035-79.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO 

DA ROCHA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA, em suma, que foi 

aluno da requerida, sendo beneficiário de FIES 100%. No mês de fevereiro 

de 2017 descobriu que a requerida estava lhe cobrando valores no 

importe de R$396,21 o qual desconhece. Em março de 2017 recebeu uma 

ligação de uma empresa de cobrança que lhe deu um desconto para 

pagamento da dívida, ficando o débito no valor de R$79,42 para 

pagamento imediato. Receoso de ver seu nome negativado, efetuou o 

pagamento do valor. Diz que não devia nada à requerida, em virtude de 

possui bolsa de 100%. Requer a declaração de inexistência do débito e a 

repetição em dobro do valor pago, bem como a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. 

Foi indeferida a tutela de urgência e deferida a inversão do ônus da prova. 

A requerida afirma que o FIES cobre a carga horária comum do semestre 

aditado, sendo que o aluno fica responsável pelo pagamento dos serviços 

individuais, tais como provas, segunda chamada, atestado de frequência. 

Aduz que no momento o autor não possui nenhum débito com a requerida, 

pois quitou todos. Diz inexistir dano moral indenizável pois não houve 

inscrição negativa nem mesmo limitação de acesso às atividades 

acadêmicas. Com efeito, resta incontroverso que a parte reclamante 

frequentou o curso de Direito disponibilizado pela instituição reclamada. 

Incontroverso também que houve a cobrança em desfavor da reclamante, 

por iniciativa da reclamada de valores que relata serem de serviços 

individuais prestados. Pois bem, no caso de cobrança contestada pela 

parte, cabe à requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança. Em primeiro 

lugar, não foi demonstrada a origem do débito de R$396,21, visto que 

conforme comprovou o aluno, possuía a mesma financiamento total da 

mensalidade. Assim, os demais serviços que alega a requerida que foram 

prestados individualmente para autora deveriam ser cabalmente 

comprovados, e não foram. Assim, não há nos autos prova da legalidade 

do valor cobrado, pois ausente prova concreta de onde se originou tal 

débito. Sendo assim, declaro inexigível a cobrança do valor de R$396,21, 

nos termos da fundamentação. Desse modo, sendo constatada a 

cobrança e o pagamento de valor considerado indevido, faz jus a parte 

autora à repetição do indébito do valor indevidamente pago. Como houve a 

suposta oferta de desconto ao autor, o valor do pagamento foi de 

R$79,42, o que em dobro, na forma do artigo 42, §único do CDC, totaliza 

R$158,84. Outrossim, entendo que não há falar em compensação por 

danos de ordem moral no presente caso. Explico, embora a cobrança 

indevida tenha causado algum embaraço ao autor, tal fato possui a 

natureza de descumprimento contratual (parcial) do contrato, que, por si 

só, não gera dano moral indenizável, conforme entende o Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 9. O simples inadimplemento contratual 

não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, devendo haver 

consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima, o 

que não se constatou no caso concreto. 10. Recursos especiais 

parcialmente conhecidos e não providos. (REsp 1536354/DF, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/06/2016, DJe 20/06/2016) [...] 3. O simples inadimplemento contratual 

não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, 

dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação 

negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não 

desejável. No caso em exame, não se vislumbra nenhuma 

excepcionalidade apta a tornar justificável essa reparação. "Não cabe 

indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto 

de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à 

dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016) Saliento 

que, de acordo com os fatos narrados na exordial, não há qualquer 

narrativa de vulneração a direito da personalidade do autor, tampouco de 

que tenha havido afronta à dignidade do autor. Não há prova nos autos, 

mesmo que indiciária, de que tenha havido qualquer situação que 

ultrapasse o limite dos incômodos normais da vida em sociedade. Em 

suma, não há menção a tratamento desonroso por parte da empresa ré, 

não houve lesão a honra objetiva do autor, do mesmo modo é inexistente 

afronta a honra subjetiva. É dizer, não se encontra demonstrada qualquer 

situação que possa ter subjugado algum dos direitos da personalidade do 

autor, como dito. Assim, por mais que o fato narrado na inicial tenha 

causado incômodo, tal situação jamais ultrapassou o que a doutrina e 

jurisprudência convencionaram chamar de “mero aborrecimento”, situação 

inapta a gerar dever de reparar. Neste sentido colhe-se julgado do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - TESE DE 

CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros dissabores e aborrecimentos 

corriqueiros decorrentes de uma relação contratual conturbada não 

ensejam necessariamente o dever de indenizar. No caso dos autos, a 

situação não ultrapassa meros incômodos inerentes à vida cotidiana 

sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera pessoal. (Ap 

16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no original). 

Portanto, considerando inexistir nos autos provas de que tenha havido 

descaso, mau tratamento, humilhação, etc., a descrição do fato dada pelo 

autor denota no máximo um incomodo e um correlato prejuízo por ele 

sofridos. Neste contexto, reputo inexistirem danos morais a serem 
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compensados no presente caso, razão pela qual necessária é a 

improcedência da demanda, nesse ponto. Ademais, tenho que a situação 

retorna ao status quo ante com a procedência do pedido de repetição em 

dobro do valor cobrado. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido, para o efeito de declarar a inexistência do débito impugnado, no 

valor de R$396,21 e condenar a reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, do valor de R$158,84 correspondente aos valores 

indevidamente cobrados, verba a ser corrigida monetariamente pelo INPC, 

a partir do desembolso respectivo, e acrescidos de juros legais de 1% ao 

mês, a partir da data da citação. Submeto à apreciação do Juiz Presidente 

do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 04 de julho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003957-93.2017.8.11.0040. REQUERENTE: TARLES CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, TARLES CORREIA DA SILVA, em suma, que possuía uma 

pendência com a requerida no valor de R$ 2.964,20, porém realizou o 

pagamento em dinheiro. Refere que algum tempo depois se viu com o 

mesmo problema em relação a outras duas matérias, mas que ao invés de 

pagar em dinheiro resolveu fazer a dilação no final do curso para pagar as 

duas únicas matérias pendentes. Aduz que foi feita a dilação de um 

semestre inteiro, e que o mesmo já encontra-se pago à Universidade. 

Todavia, afirma ter sido surpreendido com a negativação por parte da 

empresa ré no valor de R$4.023,93. Requer: a) declaração de inexistência 

do débito, b) condenação da requerida ao pagamento de danos morais no 

valor de R$30.000,00. Foi deferida a tutela de urgência para o fim de 

determinar a suspensão da inscrição impugnada, sob pena de multa de 

R$500,00 por dia, bem como a inversão do ônus da prova. A requerida 

apresenta contesta afirmando apenas inexistir dano moral indenizável. 

Com efeito, resta incontroverso que a reclamante frequentou o curso de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas disponibilizado pela instituição 

reclamada. Incontroverso também que houve a inscrição em cadastro de 

inadimplentes em desfavor da reclamante, por iniciativa da reclamada, 

conforme consta no comprovante juntado à inicial. Pois bem, no caso de 

inscrição em órgãos de restrição ao crédito, cabe à parte 

requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A requerida, 

contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança. Em primeiro lugar, não 

foi demonstrada a origem do débito de R$4.023,93, visto que conforme 

comprovou o aluno, possuía o mesmo financiamento total da mensalidade, 

sendo 100% pelo FIES, tendo feito aditamento para cobrir os valores 

devidos de matérias pendentes. Vale ressaltar que a reclamada nem 

mesmo contestou acerca da legalidade da cobrança, conforme relatado 

acima, apresentando resposta apenas quando ao dano moral. Assim, não 

há nos autos prova da legalidade do valor cobrado, pois ausente prova 

concreta da legalidade do débito. Sendo assim, declaro ilegal a cobrança 

do valor de R$4.023,93, nos termos da fundamentação, julgando, por 

consequência lógica, improcedente o contrapedido formulado. Desta feita, 

evidenciada a conduta ilícita da reclamada, ao providenciar a inscrição por 

débito inexistente, o dano moral daí decorrente é o que se denomina dano 

moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País, enquanto que a reclamante é pessoa 

presumivelmente não abastada, considerando-se ter recebido o benefício 

de 100% do FIES. Pessoas dessa condição, usualmente, fazem grande 

questão de preservar o bom nome que ostentam, até mesmo porque o 

acesso a bens de consumo somente lhes é possível mediante 

parcelamento das compras. Nesses termos, reputo adequado o valor de 
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R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para compensar a parte reclamante 

pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a 

repetir o ato ilícito, por meio da melhor administração de seus bancos de 

dados e sistemas administrativo e financeiro. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido, para o efeito de declarar a inexistência do débito 

impugnado, no valor de R$4.023,93, decorrente do contrato n. 

AG00000002882684, e condenar a reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da inscrição 

indevida. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004202-07.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO ALVES MORAES 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA, KROTON EDUCACIONAL S/A Decido a 

lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente 

consigno que a lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

355, I, do NCPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Alega a parte reclamante, MARCELO ALVES MORAES, em 

suma, que no oitavo semestre do curso de Administração ficou com uma 

matéria pendente e teria que efetuar o pagamento para refazê-la, com isso 

a requerida gerou os boletos para quitação do débito. No entanto, como 

era beneficiário do FIES fez dilatação do financiamento e quitou o valor da 

matéria pendente. Entretanto, ao realizar uma consulta ao crediário foi 

impedido de realizar compras, por ter sido seu CPF negativado por 

suposta dívida junto à requerida. Diz que nada deve à mesma. Foi deferida 

a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da inscrição 

impugnada, sob pena de multa de R$500,00 por dia, bem como a inversão 

do ônus da prova. A requerida apresenta contestação afirmando que o 

aluno fez acerto com a intenção de regularizar débitos com a requerida 

referente a serviços individuais prestados e não cobertos pelo FIES. 

Afirma que o mesmo não honrou com o pagamento, deixando 6 parcelas 

em aberto. Pugna pela improcedência da demanda. Com efeito, resta 

incontroverso que a reclamante frequentou o curso de Administração 

disponibilizado pela instituição reclamada. Incontroverso também que 

houve a inscrição em cadastro de inadimplentes em desfavor da 

reclamante, por iniciativa da reclamada, conforme consta no comprovante 

juntado à inicial. Pois bem, no caso de inscrição em órgãos de restrição ao 

crédito, cabe à parte requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. 

A requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança. Em 

primeiro lugar, não foi demonstrada a origem do débito de R$754,29, visto 

que conforme comprovou o aluno, possuía o mesmo financiamento total da 

mensalidade, sendo 100% pelo FIES, tendo feito aditamento para cobrir os 

valores devidos de matérias pendentes. Vale ressaltar nem mesmo há 

consenso do valor cobrado, visto que a requerida diz que o aluno deve o 

valor de R$1.073,98, enquanto o valor da inscrição é diverso. Assim, não 

há nos autos prova da legalidade do valor cobrado, pois ausente prova 

concreta da legalidade do débito. Sendo assim, declaro ilegal a cobrança 

do valor de R$754,29, nos termos da fundamentação, julgando, por 

consequência lógica, improcedente o contrapedido formulado. Ainda, 

quanto aos demais serviços que alega a requerida que foram prestados 

individualmente para a parte autora deveriam ser cabalmente 

comprovados, e não foram. Desta feita, evidenciada a conduta ilícita da 

reclamada, ao providenciar a inscrição por débito inexistente, o dano moral 

daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente 

do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante tranquila 

orientação jurisprudencial: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País, enquanto que a reclamante é pessoa 

presumivelmente não abastada, considerando-se ter recebido o benefício 

de 100% do FIES. Pessoas dessa condição, usualmente, fazem grande 
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questão de preservar o bom nome que ostentam, até mesmo porque o 

acesso a bens de consumo somente lhes é possível mediante 

parcelamento das compras. Nesses termos, reputo adequado o valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), suficiente para compensar a parte reclamante 

pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a 

repetir o ato ilícito, por meio da melhor administração de seus bancos de 

dados e sistemas administrativo e financeiro. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido, para o efeito de declarar a inexistência do débito 

impugnado, no valor de R$754,29, decorrente do contrato n. 

AG00000002784703, e condenar a reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da inscrição 

indevida. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 04 de julho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005851-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(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 SENTENÇA Processo: 

1005851-07.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MONIQUE CORDEIRO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, MONIQUE CORDEIRO, em suma, que era acadêmica da 

requerida beneficiária de bolsa de 100% do FIES, tendo realizado todos os 

aditamentos necessários no decorrer do curso. Aduz que constatou que 

seu nome estava inscrito no SPC por débito com a requerida referente ao 

ano de 2015. Diz não entender o porquê de tal débito, visto estar em dia 

com todas suas obrigações em relação ao FIES. Relata que em virtude de 

tal negativação não pode efetuar parcelamento de compras do enxoval 

para seu bebê e nem mesmo parcelar a cesariana. Requer a procedência 

da ação com a declaração da inexigibilidade dos débitos e a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$20.000,00. Foi deferida a tutela de urgência para o fim de determinar a 

suspensão da inscrição impugnada, sob pena de multa de R$500,00 por 

dia, bem como a inversão do ônus da prova. A requerida apresenta 

contestação afirmando apenas inexistir dano moral indenizável. Com 

efeito, resta incontroverso que a reclamante frequentou o curso de Direito 

disponibilizado pela instituição reclamada. Incontroverso também que 

houve a inscrição em cadastro de inadimplentes em desfavor da 

reclamante, por iniciativa da reclamada, conforme consta no comprovante 

juntado à inicial. Pois bem, no caso de inscrição em órgãos de restrição ao 

crédito, cabe à parte requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. 

A requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança/inscrição. 

Em primeiro lugar, não foi demonstrada a origem do débito de R$9.819,67, 

visto que conforme comprovou o aluno, possuía o mesmo financiamento 

total da mensalidade, sendo 100% pelo FIES, tendo feito aditamento para 

cobrir os valores devidos conforme preceitua o contrato de financiamento. 

Vale ressaltar que a reclamada nem mesmo contestou acerca da 

legalidade da cobrança, conforme relatado acima, apresentando resposta 

apenas quando ao dano moral. Assim, não há nos autos prova da 

legalidade do valor cobrado, pois ausente prova concreta da legalidade do 

débito. Sendo assim, declaro ilegal a cobrança do valor de R$9.819,67, 

nos termos da fundamentação. Desta feita, evidenciada a conduta ilícita da 

reclamada, ao providenciar a inscrição por débito inexistente, o dano moral 

daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente 

do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante tranquila 

orientação jurisprudencial: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País, enquanto que a reclamante é pessoa 

presumivelmente não abastada, considerando-se ter recebido o benefício 

de 100% do FIES. Pessoas dessa condição, usualmente, fazem grande 

questão de preservar o bom nome que ostentam, até mesmo porque o 
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acesso a bens de consumo somente lhes é possível mediante 

parcelamento das compras. Nesses termos, reputo adequado o valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), suficiente para compensar a parte reclamante 

pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a 

repetir o ato ilícito, por meio da melhor administração de seus bancos de 

dados e sistemas administrativo e financeiro. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido, para o efeito de declarar a inexistência do débito 

impugnado, no valor de R$9.819,67, decorrente do contrato n. 

AG00000003126839, e condenar a reclamada ao pagamento em favor da 

reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da inscrição 

indevida. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003792-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLDAIR OTTONI (REQUERENTE)

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003792-46.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ONG MOVIMENTO NACIONAL 

DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - M.N.C.B., JOSE OLDAIR OTTONI 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança e danos morais ingressada por JOSÉ 

ODAIR OTTONI representado pela ONG – MOVIMENTO NACIONAL DOS 

CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL – M.N.C.B, em face de 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Pois bem, em que pese a juntada de procuração (id. 9156048), o 

procedimento dos juizados especiais cíveis, não admite a representação 

da pessoa física, ante a necessidade de comparecimento pessoal da 

parte, conforme previsto no art. 9º, caput, da Lei n. 9.099/95. Em casos 

análogos, é a orientação jurisprudencial: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

COMBINADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. 

SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR 

CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE AÇÕES ENTREGUES A MENOR. 

AUTOR REPRESENTADO POR PROCURADOR. OUTORGA DE 

PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. ART. 8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, 

"CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO DA 

PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL 

DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 

Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, a capacidade das 

partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam 

perante os Juizados Especiais, podendo ser alegada e reconhecida, 

inclusive de ofício, a qualquer tempo. É vedada a figura da representação 

nos Juizados Especiais Cíveis, em face da necessidade do 

comparecimento pessoal das partes nos atos processuais, nos termos do 

art. 8º, § 1º e art. 9º, da Lei n. 9.099/95. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

8011657-87.2016.8.11.0055. Rel. Valmir Alaercio dos Santos, J. 

13/11/2017, DJE 16/11/2017) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC c/c 51, I, da Lei 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005896-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINA MARA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005896-11.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DINA MARA MACHADO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, DINA MARA MACHADO, em suma, que no ano de 2014 

contratou financiamento estudantil para frequentar o curso de 

contabilidade na instituição requerida. Ressalta que nos dois primeiros 

anos 2014 e 2015 a instituição ré era a responsável pela realização de 

aditamentos, sendo que apenas no ano de 2016 essa responsabilidade 

passou a ser dos alunos. Diz que vem sendo cobrada do valor de 

R$4.368,91 referente ao aditamento de 2015/2. Aduz que a requerida esta 

a impedindo de acessar o portal do aluno, acarretando a perda de prazos. 

Requer a declaração da inexistência do débito objeto desse litígio e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de 

R$9.370,00. Foi deferida a tutela de urgência para o efeito de: “a) 

determinar à parte reclamada a imediata suspensão da cobrança 

impugnada, estando consequentemente vedada a prática de qualquer ato 

em decorrência do não-pagamento, tal como o registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297); b) 

determinar que a reclamada providencie a rematrícula da reclamante no 

curso de Ciências Contábeis e frequência às aulas, bem como proceda o 

desbloqueio de acesso à reclamante ao portal acadêmico destinado às 

atividades/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, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais)” e a inversão do ônus da prova. A requerida 

afirma que foi constatada a falta de repasse em 2018/2, sendo o débito da 

autora no valor de R$9.000,12. Diz ser o aditamento de responsabilidade 

da reclamante. Pugna pela improcedência da demanda. Com efeito, resta 

incontroverso que a parte reclamante frequentou o curso de Ciências 

Contábeis disponibilizado pela instituição reclamada. A parte autora 

salienta que teve o seu acesso negado ao Portal do Aluno por débito do 

segundo semestre de 2015. Pois bem, no caso de cobrança contestada 

pela parte, cabe à requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança. A autora 

junta print da tela do Portal do Aluno onde consta a seguinte informação: 

“Olá, o serviço refere-se a 2015/2 onde a semestralidade era de 

R$7.118,76 mas foi aditado R$3.262,70”. Já na contestação apresentada, 

a requerida nada diz acerca de tal débito de 2015, dizendo que possui a 

autora um débito de 2018/2, onde houve a fruição dos serviços pela aluna 

sem a devida contraprestação pecuniária. Assim, não há nos autos prova 

da legalidade do valor cobrado com referência a 2015/2, pois ausente 

prova concreta de onde se originou tal débito. Sendo assim, declaro 

inexigível a cobrança do valor de R$4.368,91, nos termos da 

fundamentação. Vale ressaltar que foi tal débito acima citado que gerou a 

princípio todos os problemas de acesso da aluna ao portal do aluno, pois a 

presente ação foi protocolada em 21/11/2017, como poderia já nessa data 

a autora estar sendo cobrada por um débito do primeiro semestre de 
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2018? Assim, não houve demonstração da legalidade da cobrança. 

Outrossim, entendo que não há falar em compensação por danos de 

ordem moral no presente caso. Explico, embora a cobrança indevida tenha 

causado algum embaraço ao autor, tal fato possui a natureza de 

descumprimento contratual (parcial) do contrato, que, por si só, não gera 

dano moral indenizável, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, 

in verbis: [...] 9. O simples inadimplemento contratual não é capaz, por si 

só, de gerar dano moral indenizável, devendo haver consequências 

fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima, o que não se 

constatou no caso concreto. 10. Recursos especiais parcialmente 

conhecidos e não providos. (REsp 1536354/DF, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

20/06/2016) [...] 3. O simples inadimplemento contratual não gera, em 

regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, 

envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, 

sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável. No 

caso em exame, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a 

tornar justificável essa reparação. "Não cabe indenização por dano moral 

quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem 

humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 

1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016) Saliento que, de acordo com os 

fatos narrados na exordial, não há qualquer narrativa de vulneração a 

direito da personalidade do autor, tampouco de que tenha havido afronta à 

dignidade do autor. Não há prova nos autos, mesmo que indiciária, de que 

tenha havido qualquer situação que ultrapasse o limite dos incômodos 

normais da vida em sociedade. Em suma, não há menção a tratamento 

desonroso por parte da empresa ré, não houve lesão a honra objetiva do 

autor, do mesmo modo é inexistente afronta a honra subjetiva. É dizer, não 

se encontra demonstrada qualquer situação que possa ter subjugado 

algum dos direitos da personalidade do autor, como dito. Assim, por mais 

que o fato narrado na inicial tenha causado incômodo, tal situação jamais 

ultrapassou o que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de 

“mero aborrecimento”, situação inapta a gerar dever de reparar. Neste 

sentido colhe-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE - TESE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 

IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros 

dissabores e aborrecimentos corriqueiros decorrentes de uma relação 

contratual conturbada não ensejam necessariamente o dever de indenizar. 

No caso dos autos, a situação não ultrapassa meros incômodos inerentes 

à vida cotidiana sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera 

pessoal. (Ap 16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no 

original). Portanto, considerando inexistir nos autos provas de que tenha 

havido descaso, mau tratamento, humilhação, etc., a descrição do fato 

dada pelo autor denota no máximo um incomodo e um correlato prejuízo 

por ele sofridos. Neste contexto, reputo inexistirem danos morais a serem 

compensados no presente caso, razão pela qual necessária é a 

improcedência da demanda, nesse ponto. Ademais, tenho que a situação 

retorna ao status quo ante com a procedência do pedido de repetição em 

dobro do valor cobrado. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido, para o efeito de declarar a inexistência do débito impugnado, no 

valor de R$4.368,91, com relação ao semestre de 2015/2, confirmando a 

liminar anteriormente deferida. Submeto à apreciação do Juiz Presidente 

do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 05 de julho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 128106 Nr: 4260-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO TABOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY FRANCISCO LINS 

FARIA - OAB:13.126-B/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. WESLEY FRANCISCO LINS FARIA, 

PARA COM URGENCIA INFOMAR O ENDEREÇO COMPLETO E TELEFONES 

DE SUAS TESTEMUNHAS DE DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120697 Nr: 9714-90.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZENY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RIBEIRO FAVA - 

OAB:12.619-a, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. FERNANDO PARMA TIMIDATI, PARA 

COM URGÊNCIA INFORMAR NOS AUTOS, O ENDEREÇO ONDE PODERÁ 

SER LOCALIZADO SEU ASSISTIDO LUZINEI FERREIRA DOS SANTOS, 

HAJA VISTA AUDIÊNCIA DESIGNADA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 120697 Nr: 9714-90.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZENY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RIBEIRO FAVA - 

OAB:12.619-a, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 Vistos etc.

Considerando a convocação desta magistrada para participação em curso 

de capacitação promovido pela ESMAGIS-TJMT, ofício em anexo, 

redesigno audiência para o dia 12 de setembro de 2018, às 17:15 horas.

Cumpra-se conforme a determinação de fls. 190, parágrafo 3º.

Intime-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156610 Nr: 7322-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO DR. DENER FELIPE 

FELIZARDO, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, RETIFIQUE OU 

RATIFIQUE AS ALEGAÇOES FINAIS APRESENTADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 100778 Nr: 3581-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Vistos etc.
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Por motivo de readequação de pauta, redesigno audiência para o dia 30 de 

julho de 2018, ás 18h 10min.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas e o acusado.

 Considerando a certidão em anexo, intime-se a defesa para que no prazo 

de 05(cinco) dias informem o endereço atual e completo das testemunha 

Hermes citada na certidão, sob pena de caracterização de desistência da 

prova.

Intime-se o i. advogado.

Após, ciência ao MPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 194976 Nr: 6780-23.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA LINE DE OLIVEIRA 

PIMENTA - OAB:20492/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 6780-23.2018.811.0040 Código 194976

VISTOS/MV.

Trata de Pedido de Medidas Cautelares Diversa da Prisão, dispostas no 

artigo 319 do CPP em favor da vítima EGON KAUFERT, diante da prática de 

violência doméstica, por parte da indiciada SILMARA REGINA REIS 

GUSMÃO, devidamente qualificado nos autos em analise.

Em analise do caso, entende-se o pedido de medidas cautelares diversa 

da prisão não poderá ser deferida, vez que somente é cabível quando há 

uma ação penal em curso.

 Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS PARA 

VÍTIMA DO SEXO MASCULINO - Decisão que indeferiu medida protetiva à 

luz do que dispõe a Lei Maria da Penha – Conhecimento em atenção à 

fungibilidade recursal. Controvérsia a respeito do recurso cabível que 

afasta a hipótese de erro grosseiro na interposição e permite o seu 

conhecimento – Mérito – Medida de proteção solicitada para vítima homem. 

Inaplicabilidade - Medidas exclusivas para a mulher em situação de 

vulnerabilidade. Violência de gênero. Súmula 114 do e. Tribunal de Justiça 

de São Paulo. Medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do 

CPP. Impossibilidade. Investigação criminal ou ação penal em andamento 

como pressupostos de aplicação. Não demonstração de elementos que 

comprovassem a periculosidade da recorrida ou a necessidade de 

imediata proteção que justificassem o acautelamento da vítima – RECURSO 

IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21274575920158260000 SP 2127457-59.2015.8.26.0000, 

Relator: Rachid Vaz de Almeida, Data de Julgamento: 03/09/2015, 10ª 

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/09/2015)

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de medidas cautelares do artigo 319 

do CPP em favor de EGON KAUFERT, vez que não preenche os requisitos 

para a concessão do mesmo.

Intimem-se.

Cumpra, providenciando o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 03 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137545 Nr: 9402-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Processo: 9402-80.2015.811.0040 (137545).

VISTO/RE.

Tendo em vista os documentos de fls.203/205, e a petição de fls.200/202, 

informando que o acusado não poderá participar da audiência por motivos 

de saúde durante um curto período de tempo, REDESIGNO a audiência de 

instrução agendada para a presente data para o dia 21 de agosto de 

2018, as 10 horas.

 Por outro lado, de acordo com o art.111, do CPP, o andamento da ação 

penal, em regra, não é suspenso em razão da interposição de exceção, 

motivo pelo qual fica o pedido prejudicado no ponto.

Intime-se. Ciência ao MP.

Sorriso/MT, 04 de julho de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 52635 Nr: 3089-16.2009.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA GUERRIZE CONTE - 

OAB:17024/O, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216 MT

 Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de DILCEU 

ROSSATO, devidamente qualificado nos autos, em virtude de ter-se 

operado a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime tipificado 

no artigo 1° da lei 4.729/1965, o que faço com fundamento no art. 107, 

inciso IV c/c o art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal e art. 61 do 

Código de Processo Penal.Determino que o Cartório faça as comunicações 

de estilo ut CNGC, sobretudo para os Institutos de Identificação. Transitada 

em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na distribuição, 

sem a cobrança de emolumentos e/ou custas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 20 de abril de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 191042 Nr: 4742-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Certifico e dou fé 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 07/08/2018, com início às 08h30min, no fórum desta 

comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140318 Nr: 10871-58.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:12.350-MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO 

- OAB:11657

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE FATIMA COSTA, Cpf: 
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28441478104, brasileiro(a), viuvo(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CIENTIFICAR a parte autora acima qualificada, acerca do 

levantamento de valores pelo advogado constituído nos autos, conforme 

Alvará Eletrônico expedido às fls. 188 dos autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Em que pese a certidão de fl. 177, INTIME-SE a 

parte demandada para que, no prazo de 15 dias, manifeste sobre os 

pleitos de fls. 170/171, pelos quais a parte autora requer o levantamento 

dos depósitos judiciais em seu favor, sob o fundamento de que quitou o 

débito, valendo o silêncio como informação de quitação do contrato e 

não-oposição ao levantamento dos depósitos judiciais em favor da parte 

autora.Caso a parte demandada não se insurja contra o levantamento dos 

valores, EXPEÇA-SE o alvará exatamente como requerido pela parte 

autora à fl. 170, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC, 

haja vista que a procuração “ad judicia” outorga poderes especiais ao 

digno advogado da parte autora para receber e dar quitação (fls. 23 e 

170-verso).Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.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, Elizabeth Perez, digitei.

Tangará da Serra, 04 de julho de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215408 Nr: 6342-20.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO PEDRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que às fls. 56/57 a parte autora juntou cálculo 

atualizado do débito antes da intimação do executado e sem nada 

requerer para o prosseguimento do feito. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 53/54, diante da certidão de 

fl. 69, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte exequente para, no prazo de quinze 

dias, promover a atualização da dívida, com a inclusão dos honorários 

advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não 

incluída no cálculo, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274364 Nr: 4508-11.2018.811.0055

 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: LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:OAB/RJ84367, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT Nº8.117

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 37/68 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279890 Nr: 8917-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO-MT, TURIS 

TRANSPORTES COLETIVOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO DE SOUZA, CECÍLIA REIS 

DA SILVA, SILVANA REIS DA SILVA, CIRLEI VIEIRA DE SOUZA, 

CRISTIANE REIS DA SILVA, LUIZ CARLOS REIS DA SILVA, LEANDRO 

FRANCISCO DE SOUZA, MARIA JOSE VIEIRA DE SOUZA, TRANSPORTE 

RODOVIARIO CANTINHO ME, TRANSPORTE CIDADE TANGARA EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDORAL ROMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:4465-B/MT, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT, RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 20.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos. Muito embora não conste deste feito qualquer manifestação das 

partes, nos Autos n. 12922-32.2017.811.0055 (Código: 245141) consta 

pedido das partes aqui em litígio, em comum acordo, para o cancelamento 

da audiência designada para o dia 04 de julho de 2018. Ocorre que não há 

audiência designada naquele litígio, apenas no vertente feito. Logo, é 

possível que tenha havido endereçamento equivocado, situação essa que 

deve ser devidamente esclarecida. Posto isso, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo de 05 dias, esclareçam se o pedido de cancelamento da 

audiência designada refere-se ao vertente feito, oportunidade em que 

deverão esclarecer se o acordo foi formalizado. Após, CONCLUSOS. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Aline Alves Silva, Estagiária de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222678 Nr: 12179-56.2016.811.0055

 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: CAVALLIN TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, BMB MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA, GRUPO MONACO - M DIESES CAMINHÕES E ONIBUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

REZENDE - OAB:OAB/RJ 144.302, Ana Paula Duarte de Carvalho - 

OAB:107.848 OAB/RJ, João Paulo Moreschi - OAB:11686, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:OAB/SP 138.688, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12454, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 (...) Dessa feita, este juízo não é competente para o processamento e 

julgamento do feito. Diante desse cenário, DETERMINO a remessa dos 

vertentes autos ao Juízo do 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, para que tramite em apenso a Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Ressarcimento de Danos Materiais e Morais n. 11366-97.2014.811.0055 

(Código: 170185), justamente porque é preventa em relação a este Juízo. 

Decorrido o prazo legal para interposição do competente recurso, 

PROCEDA-SE ao respectivo encaminhamento. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261923 Nr: 26236-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DAL CASTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 56, seja decretada a revelia da 

parte demandada, tal qual “produzam-se os efeitos do art. 344 do CPC/15, 

condenando a Requerida a devolução do importe de R$ 59.541,32 

(cinquenta e nova mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e dois 

centavos) devidamente atualizado e sujeito a juros legais, tudo conforme 

sentença transitada em julgado do Poder Judiciário do Estado do Acre 

constante nos autos e com a fixação dos honorários advocatícios, na 

forma da lei”.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 52, DECRETO a revelia da parte 
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demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 53.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256502 Nr: 21859-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO CORCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 56, seja decretada a revelia da 

parte demandada, tal qual “produzam-se os efeitos do art. 344 do CPC/15, 

condenando a Requerida a devolução do importe de R$ 11.893,28 (onze 

mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) devidamente 

atualizado e sujeito a juros legais, tudo conforme sentença transitada em 

julgado do Poder Judiciário do Estado do Acre constante nos autos e com 

a fixação dos honorários advocatícios, na forma da lei”.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 48, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 50.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259896 Nr: 24759-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES MARCÍLIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 53, seja decretada a revelia da 

parte demandada, tal qual “produzam-se os efeitos do art. 344 do CPC/15, 

condenando a Requerida a devolução do importe de R$ 12059,15 (doze mil 

e cinquenta e nove reais e quinze centavos) devidamente atualizado e 

sujeito a juros legais, tudo conforme sentença transitada em julgado do 

Poder Judiciário do Estado do Acre constante nos autos e com a fixação 

dos honorários advocatícios, na forma da lei”.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 47, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 49.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264114 Nr: 27748-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILIO ANTUNES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, como se vê à fl. 50, seja decretada a revelia da 

parte demandada, tal qual “produzam-se os efeitos do art. 344 do CPC/15, 

condenando a Requerida a devolução do importe de R$ 16000,00 

(dezesseis mil reais) devidamente atualizado e sujeito a juros legais, tudo 

conforme sentença transitada em julgado do Poder Judiciário do Estado do 

Acre constante nos autos e com a fixação dos honorários advocatícios, 

na forma da lei”.

Pois bem.

De início, diante do teor da certidão de fl. 46, DECRETO a revelia da parte 

demandada, nos termos do art. 344 do CPC.

No ponto, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos.

Dessa feita, ao menos no momento, não se depara com elementos de 

convicção acerca das alegações da parte demandante.

 Isso porque, tanto não há prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos, que fora necessário o encaminhamento de ofício para o 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato da 

conta existente no CPF/nome do autor.

Diante do exposto, REITERE-SE o ofício de fl. 48.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231327 Nr: 19988-97.2016.811.0055

 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: YAGO MARRAN CENTENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VITOR LOPES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, transitando em 

julgado com a sua publicação, haja vista a renúncia ao prazo recursal. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme acordado. Sem custas, na forma 

do artigo 90, § 3º, do CPC. Logo, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279148 Nr: 8352-66.2018.811.0055

 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: GISELE VIEIRA SANTANA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09 de agosto de 2018, às 

13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por fim, não obstante o pleito incrustado no item “e” de fl. 19, não se 

depara, ao menos no momento, com interesse de incapaz.

APENSE-SE aos Autos n. 11080-17.2017.811.0055 (Código: 242892).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8086 Nr: 532-60.1999.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SALLES NOGUEIRA, MARCIA 

PORFIRIO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142770 Nr: 2223-55.2012.811.0055

 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: LUIZ BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

requerida/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando 

que em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251162 Nr: 17643-27.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CARAMALAC SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAGNER CARAMALAC SIMÕES, Cpf: 

52816397149, Rg: 6447521-5, Filiação: Cicero Somoes e Nilva Caramalac 

Simoes, data de nascimento: 14/10/1969, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, casado(a), engenheiro agronomo. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Trata-se de demanda ajuizada por WAGNER 

CARAMALAC SIMÕES em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO, 

qualificados nos autos.Após um ato e outro, a parte autora, por meio do 

digno advogado, fora intimada para, no prazo assinalado, promover o 

andamento do feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 

62).Pois bem.Ante a patente inércia da parte autora, a extinção anômala é 

medida que ora se impõe, nos moldes dos seguintes 

julgados:“PROCESSUAL CIVIL – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 257 DO CPC – PRECEDENTE DA CORTE 

ESPECIAL.1. É desnecessária a intimação pessoal da parte para a 

complementação das despesas processuais quando formada a relação 

processual com a citação, nos termos do art. 257 do Código de Processo 

Civil, bastando para a regularidade processual a intimação pelo diário 

oficial do respectivo advogado. 2. Precedentes: EREsp 264.895/PR, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 19.12.2001, DJ 15.4.2002, 

p. 156 e REsp 531.293/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, 

julgado em 14.12.2004, DJ 28.2.2005, p. 282. Agravo regimental provido.” 

(STJ - Ag Rg no Resp 1149509/MG – T2 Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins. Julgado em 18/05/10) (negrito nosso)“AGRAVO 

REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL E RECOLHIMENTO DE CUSTAS - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA EM RECURSO ANTERIOR 

- PRECLUSÃO - RECURSO IMPROVIDO. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para o pagamento de custas e consequente extinção do 

feito (art. 257 do CPC). Já resolvida a questão alegada pela parte, 

discutida em agravo de instrumento anteriormente interposto junto a esta 

Corte, operou-se a preclusão, não havendo mais espaço para 

rediscussão da matéria.” (TJMT - AgR, 108240/2011, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012) (negrito 

nosso)Dos julgados acima citados colhe-se uma conclusão irrefutável: é 

desnecessária a intimação pessoal da parte autora. Portanto, não há 

impedimento para a extinção anômala.Posto isso, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

IV, do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e 

custas processuais.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 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, Elizabeth Perez, digitei.

Tangará da Serra, 05 de julho de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263175 Nr: 27075-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante das certidões de fls. 

157/158, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo 

de quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271143 Nr: 2106-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECILO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante das certidões de fls. 

51/52, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo 

de quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221410 Nr: 11192-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ANTÔNIO GRIBLER JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 150 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 73,48 (Setenta e Três 

Reais e Quarenta e Oito Centavos) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando a Oficial de Justiça Allana Karen Kawano, e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154614 Nr: 3236-55.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. SERVIÇOS DE COLHEITA E 

TRANSPORTES LTDA, WILSON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 122 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 220,44 (Duzentos e Vinte 

Reais e Quarenta e Quatro Centavos) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando a Oficial de Justiça Allana Karen Kawano, e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263986 Nr: 27651-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CORREIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 34 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220006 Nr: 9966-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FELÍCIO DE OLIVEIRA-ME, ISAQUE 

DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JESSICA MAIRY ALVES TEIXEIRA

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 65 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148302 Nr: 8182-07.2012.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, e à r. decisão de fl. 181, diante da certidão negativa da 

Oficial de Justiça às fls. 190/191, impulsiono os presentes autos por 

certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, 

no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: 

ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144954 Nr: 4604-36.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 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:

 Certifico e dou fé que a parte executada foi devidamente intimada, tendo 

em vista que a carta de intimação de fl. 289 foi devolvida pelo Correio 

constando motivo "Mudou-se", sem comunicação ao Juízo, transcorrendo 

in albis o prazo para pagamento do débito. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 287, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte exequente para, no prazo de quinze dias, promover a 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC, 

requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16660 Nr: 3044-45.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FAUSTO EUGENIO MASSON, FAUSTO 

ANGELO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DONIDA, WALDIR PEDRO 

HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FATIMA LANI - 

OAB:16059-O/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133

 Vistos.

ESPÓLIO DE FAUSTO EUGÊNIO MASSON ingressou com a presente 

demanda em face de FRANCISCO ASSIS DONIDA e VALDIR PEDRO 

HOFFMANN, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente e o executado Valdir Pedro 

Hoffmann entabularam acordo, requerendo a homologação e, após o seu 

cumprimento, a extinção do feito, o que fora homologado à fl. 289.

Ainda, constou no referido acordo que, após o seu cumprimento, o 

executado Valdir Pedro Hoffmann sub-roga-se no crédito executado, 

prosseguindo com a vertente execução, via de regresso, em face do 

executado Francisco de Assis Donida.

Após, a parte exequente informou o cumprimento da avença e pugnou 

pela extinção do feito (fl. 301).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução proposta por 

Espólio de Fausto Eugênio Masson em face dos executados Francisco 

Assis Donida e Valdir Pedro Hoffmann atingiu o seu desiderato, devendo, 

então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, ante o cumprimento da obrigação, nos 

termos do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC.

Custas conforme acordado.

P.I.C.

Logo, antes de se determinar qualquer outra providência, INTIME-SE o 

executado Valdir Pedro Hoffmann para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos, requerendo o que de direito para o andamento do 

feito, mormente no que se refere ao prosseguimento da demanda 

executiva em face do executado Francisco Assis Donida.

Caso requeira o prosseguimento da execução, conforme o artigo 9º e 10, 

ambos do CPC, INTIME-SE o executado Francisco Assis Donida para, no 

prazo de 15 dias, manifestar sobre o pleito em questão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193502 Nr: 9698-57.2015.811.0055

 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: GUILHERME HENRIQUE GAMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANETRAN (SANEAMENTO AMBIENTAL S/A), 

HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, EVELYN FABRICIA DE ARRUDA - OAB:28224

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142770 Nr: 2223-55.2012.811.0055

 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: LUIZ BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8086 Nr: 532-60.1999.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SALLES NOGUEIRA, MARCIA 

PORFIRIO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 115157 Nr: 5290-33.2009.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR JOSÉ HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, 

LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152912 Nr: 1575-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRIKA NILVÂNIA PEREIRA MIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WANDEMBERG GOMES PEREIRA, 

OTACILIO ALVES PEREIRA NETO, JOSÉ ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO MIOLA JUNIOR - 

OAB:14653/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Otacilio Alves Pereira Neto, Rg: 111.9435/9 

SSP/MT, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Atualmente em lugar incerto e 

não sabido.
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Resumo da Incial:O pai da autora o Sr. JOSÉ ALVES PEREIRA, foi casado 

com a Sr.ª RITA MERGIA GOMES PEREIRA até a sua morte, conforme 

denotase o Sr. JOSÉ ALVES PEREIRA, era proprietário do imóvel 

juntamente com sua esposa, com o advento de seu falecimento foi aberto 

o inventario ao qual seus 2 (dois) filhos do primeiro casamento o Sr. JOSÉ 

WANDENBERG GOMES PEREIRA bem como OTACILIO ALVES PEREIRA 

NETO, passaram a ser donos de 50% do imóvel com o advento da morte 

de sua mãe, bem como o Sr. JOSÉ ALVES PEREIRA, seria dono dos outros 

50%, mesmo já tendo outros filhos com outra esposa fez a doação de 

100% de seu patrimônio para apenas os dois filhos do primeiro 

casamento, que na época dos fatos eram menores de idade.

 A autora é irmã dos requeridos, JOSÉ WANDERBERG GOMES PEREIRA 

bem como OTACILIO ALVES PEREIRA NETO, que receberam em doação 

de seu pai de forma fraudulenta ainda quando era menor de idade a 

parcela lhe restava de 50% do imóvel que foi doado por seu pai conforme 

documento anexo, sem nem tomarem conhecimento do fato, por motivos 

que não sabemos.

Diante do fato em tela, embora aparentemente possa parecer que o 

cidadão tem o direito de usar e dispor de seus bens é importante observar 

que a lei civil estabelece limites para tanto principalmente quando se trata 

de doação.

Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou 

renda suficiente para a subsistência do doador;

Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte exceder à de que o 

doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

Decisão/Despacho:

Vistos.

Tendo em vista o petitório retro bem como considerando a impossibilidade 

de localização do requerido Otacilio Alves Pereira Neto, proceda-se com a 

sua citação via edital.

Não havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz necessária 

ainda à nomeação de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador 

da UNIJURIS.

Intime-se.

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279729 Nr: 8809-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSDOM, KKSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALU SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – Defiro os benefícios da justiça gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo.II – ARBITRO os alimentos provisórios em 

favor da menor Karien Sophie de Oliveira Marcondes no valor equivalente 

a 50% (cinquenta por centos) do salário mínimo vigente, correspondente a 

R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), além de 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias, a serem pagos pelo requerido 

por meio de depósito na conta bancária de titularidade da representante 

legal da menor indicada à fl. 15.III – OFICIE-SE a fonte empregadora do 

requerido, para que proceda com o desconto em folha de pagamento, 

conforme pleiteado no item “c” de folha 15.IV – Sem prejuízo das 

determinações supra, DESIGNE-SE data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.V – CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no 

mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º, do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280990 Nr: 9781-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HGDAL, CFDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 321 do CPC, uma vez que a peça processual 

encontra-se desprovida de assinatura, mostrando-se irregular.

 Desse modo, INTIME-SE a procuradora da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sanar a irregularidade processual apresentada, sob 

pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de 

Processo Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280296 Nr: 9220-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGDSB, FMDDS, MDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja nomeada 

como curadora provisória a Sra. Sandra Gomes de Souza Beninca, 

lavrando-se o termo de compromisso, ficando autorizada, provisoriamente, 

a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens dos 

interditandos Francisco Mosar Delfino de Sousa e Maria Diva Gomes de 

Sousa, para fins de recebimento dos proventos a que fizer jus, ficando a 

curadora nomeada fiel depositária dos valores recebidos e também 

obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC.II – Lavre-se o 

Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica terminantemente 

vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

qualquer outra natureza, pertencentes aos interditandos, salvo com 

autorização judicial.III – DESIGNO o dia 03/10/2018, às 14h30min., data em 

que será realizada a audiência de entrevista dos interditandos, devendo 

os mesmos serem citados na pessoa de sua Curadora Provisória, 

cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).IV – INTIME-SE, ainda, a 

psicóloga Sra. Valéria Clementina Martinazzo e assistente social, Sra. 

Angela Raquel dos Santos, ambas deste Juízo, para realizar estudo 

psicossocial na residência dos interditandos, devendo-se entregar 

relatório no prazo de 10 (dez) dias.Respondendo aos seguintes 

quesitos:01)Em relação à habitação?a)O imóvel utilizado pela parte autora 

é próprio, alugado ou cedido?b)Quantas pessoas moram na residência, 

idade e atividades, grau de parentesco?...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274565 Nr: 4624-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: VALDECI FERREIRA LIMA, ELENA VICENTE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CICERO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fl. 61, OFICIE-SE novamente a empresa 

denominada “Consórcio Rodobens” para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe a este juízo o SALDO EXISTENTE em nome do "de cujus" Cícero 

Ferreira Lima (CPF: 378.474.571-72), sob pena de acarretar crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal).

No mais, INTIME-SE o inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

cumpra o item "6" da decisão de fls. 42/43.

Com a juntada dos documentos, venham-me os autos conclusos para 

homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 233321 Nr: 22162-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 59/61, que intimo os 

advogados da parte autora, Dr. ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB 

22539/O-MT e NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB 14034/MT, para que, 

providencie o comparecimento da Sra. Neide Ferreira Martins, na 

secretaria da Segunda Vara Cível, a fim de lavrar o termo de guarda 

definitiva da adolescente Julia Ferreira Cuiabano da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 233251 Nr: 22118-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THIAGO BIZELI OLIVEIRA ROSOLEN, JOSE ANTONIO 

ROSOLEN, ADRIELA BIZELI OLIVEIRA ROSELEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial, formulado por Thiago Bizeli Oliveira 

Rosolen, representado por seus genitores José Antônio Rosolen e Adriela 

Bizeli Oliveira Rosolen, todos devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese que o autor é proprietário de um imóvel residencial, 

localizado na Rua Gumercindo Marques, nº 698-S, Jardim Rio Preto, nesta 

cidade de Tangará da Serra/MT, matriculado sob nº 11.193 (fls. 10 e 11).

Aduz que em razão de problemas financeiros e de saúde, o autor e seus 

genitores se mudaram para a cidade de Votuporanga/SP, não tendo mais 

interesse em voltar a residir em Tangará da Serra/MT.

Desse modo, pugna pela expedição do alvará judicial autorizando os 

genitores a realizar a venda do imóvel descrito acima, assumindo o 

compromisso de que o valor arrecadado servirá para aquisição de outros 

02 (dois) imóveis na cidade em que atualmente se encontra, qual seja 

Votuporanga/SP.

 Aportou aos autos os documentos de fls. 07/12.

Recebimento da petição inicial, com deferimento da justiça gratuita e, após, 

abrindo vista dos autos ao Ministério Público (fls. 13).

Parecer ministerial às fls. 14 requerendo avaliação judicial do bem imóvel.

Juntada de laudo da avaliação judicial (fls. 19/19-verso).

Manifestação do Ministério Público opinando pela procedência do pedido 

inicial, com a consequente expedição do alvará judicial para alienação do 

imóvel conforme pleiteado, bem como requerendo que o autor comprove 

sua hipossuficiência para obtenção da gratuidade de assistência 

judiciária, tendo em vista o valor resultante da avaliação judicial (fls. 

20/21).

Às fls. 22 determinou-se a intimação da parte autora para juntar aos autos 

documentos hábeis a demonstrar que a manutenção do benefício da 

justiça gratuita.

 Manifestação da parte autora às fls. 24/25.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Cuida-se de pedido de Alvará Judicial, formulado por Thiago Bizeli Oliveira 

Rosolen, representado por seus genitores José Antônio Rosolen e Adriela 

Bizeli Oliveira Rosolen, todos devidamente qualificados nos autos, com a 

finalidade de obter autorização judicial para alienar o imóvel descrito na 

inicial.

Com efeito, o art. 1.691 do Código Civil, preconiza que os pais não podem 

alienar os imóveis dos filhos, salvo por necessidade ou evidente interesse 

da prole, mediante autorização judicial. Vejamos:

“Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis 

dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os 

limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente 

interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.”

Nesse sentido, é seguro dizer que a venda de imóveis pertencentes a 

filhos menores só ocorrerá por meio de autorização judicial, desde que 

demonstrada, pelos pais, a necessidade ou o evidente interesse dos 

menores.

In casu, verifico que restou devidamente demonstrado a necessidade e o 

interesse do adolescente na venda/alienação do bem imóvel, na medida 

em que os documentos acostados aos autos comprovam que na 

atualidade este, junto com seus genitores, reside em outro estado, o que 

torna oneroso a manutenção do imóvel.

Deste modo, vejo também que foi aportado aos autos a avaliação judicial 

do bem imóvel em nome do adolescente, o qual se pretende alienar, 

mostrando-se compatível com o valor de mercado.

Deve-se consignar, que a venda do bem é conveniente e a venda para 

aquisição de outros melhores é negócio que deve ser criteriosamente 

avaliado.

Amparando este posicionamento, transcrevo, dentre muitos, os seguintes 

julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - VENDA DE BEM DE MENOR - 

COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE E INTERESSE -POSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DO ALVARÁ - RECURSO PROVIDO. - "Somente em caráter 

excepcional o juiz autorizará, em relação aos bens dos incapazes, a 

alienação, a constituição de ônus real ou a pratica de atos excedentes da 

administração comum. Havendo necessidade ou evidente interesse da 

prole, e fundado em pleito deduzido pelo representante legal, o juiz 

autoriza a realização da conduta, determinando ao mesmo tempo, que 

oportunamente sejam prestadas contas da atuação efetivada. Inúmeras 

situações caracterizam a necessidade ou o interesse: despesas com 

educação, saúde, subsistência, conveniência de alienar um bem e adquirir 

outro em seu lugar etc. a lei não se preocupa em fornecer elenco 

preestabelecido, deixando a critério do juiz prudente e zeloso a definição 

acerca do enquadramento do caso nos ditames da norma em estudo." 

(Matielli, Fabrício Zamprogna. Código Civil Comentado, 3ª ed., São Paulo: 

LTR, 2007, p.1107) - Restando comprovado que "in casu" a venda do 

imóvel pertencente ao menor não coloca em risco a dilapidação de seu 

patrimônio, ao contrário, apresenta manifesta vantagem, a autorização 

judicial é medida que se impõe.(TJ-MG - AC: 10040120070905001 MG, 

Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 06/08/2013, Câmaras 

Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2013)

ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO PARA ALIENAÇÃO DE BEM PERTENCENTE A 

FILHO MENOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. 1. A 

alienação do imóvel pertencente aos filhos menores somente pode ocorrer 

se comprovada a situação de necessidade ou se ficar evidente o 

interesse da criança ou do adolescente sujeito ao poder familiar. 

Inteligência do art. 1.691 do CCB. 2. Para a alienação do imóvel se faz 

necessária previa avaliação do bem. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 

70062680962, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 10/12/2014).

Sendo assim, entendo que o pedido formulado pela parte autora, 

representado por seus genitores, preservam os interesses do 

adolescente, merecendo acolhimento, devendo-se apenas consignar que 

os valores auferidos com a alienação deverão servir para adquirir outros 

02 (dois) bens imóveis na cidade que atualmente residem.

Dispositivo

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial:

a) MANTENHO a concessão da justiça gratuita.
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 b) DEFIRO o alvará judicial pretendido pelo requerente Thiago Bizeli 

Oliveira Rosolen, representado por seus genitores José Antônio Rosolen e 

Adriela Bizeli Oliveira Rosolen, para autorizar a venda do imóvel descrito 

na inicial (fls. 04/06).

Expeça-se o competente alvará judicial.

Consigno que os representantes do requerente deverão, no prazo de 30 

(trinta) dias, comprovar nos autos o depósito em conta poupança em nome 

do adolescente Thiago Bizeli Oliveira Rosolen, relativo aos valores 

adquiridos com a alienação do bem imóvel, bem como posteriormente a 

compra de 02 (dois) bens imóveis na cidade de Votuporanga/SP.

Com a devida prestação de contas, abro vista ao Ministério Público.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 9097 Nr: 1780-61.1999.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DILCEU GUZATTI, SILVANE LODI 

GUZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Vistos.

Considerando o provimento 024/2007/CM que alterou a competência das 

Varas desta Comarca, na qual consta que esta Vara é especializada em 

Família, Infância e Juventude e Sucessões.

Considerando que o presente feito trata de matéria que tem competência 

material distinta desta vara, sendo competente uma das varas cíveis desta 

Comarca.

Determino a redistribuição do presente feito a uma das Varas Cíveis desta 

Comarca.

Intime-se.

Cumpra-se, com anotações e baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169617 Nr: 10611-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS BRANDAO GONZAGA, JULIO 

CESAR BRANDÃO GONZAGA, LUANA BRANDÃO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CAIO CESAR RODRIGUES 

GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse ponto é de se ver, que numa análise mais aprofundada dos 

documentos, o contrato de compra e venda (fls. 30) não diz respeito ao 

documento de fls. 31, deste modo, não restando demonstrado que o de 

cujus tinha a propriedade acertada perante o Município de Tangará da 

Serra, sendo certo ainda, que ante a ausência de cópia autenticada e 

atualizada da matrícula do imóvel, torna impossível de se averiguar a 

cadeia dominial do imóvel, ou seja, que o bem pertencia a vendedor do 

imóvel, conforme contrato juntado às fls. 30.Deve-se ressaltar ainda, que 

o valor dado a causa não condiz com o valor dos bens a serem 

partilhados, desde modo a correção deste valor é medida que se impõe, 

devendo também este ser o valor retificado no plano de partilha amigável, 

além da inclusão do percentual da meação e de cada quinhão 

hereditário.Posto isso, determino:1. Proceda-se com a correção do valor 

da causa para a quantia de R$ 1.638.951,68 (um milhão, seiscentos e 

trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito 

centavos);2. Intime-se a inventariante para recolher a diferença das 

custas processuais, comprovando nos autos, bem como aportar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos:a) Retificação da partilha 

amigável, fazendo constar os valores atualizados dos bens, conforme a 

Guia de Informação e Apuração do ITCMD com a devida porcentagem da 

meação e de cada quinhão hereditário;b) Cópias autenticadas e 

atualizadas das matrículas dos imóveis descritos nas alíneas ‘1’ e ‘5’ das 

fls. 27/28 e, caso o imóvel descrito na alínea ‘1’ não esteja matriculado, 

deverá juntar certidão de propriedade expedida pelo Município de Tangará 

da Serra;c) Comprovante de quitação do ITCMD com a devida 

comprovação de autenticidade;d) Certidões negativas de débitos fiscais 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;3. Com o 

cumprimento das determinações acima e decorrido o prazo concedido, 

venham-me os autos conclusos imediatamente.4. Cumpra-se observando 

que se trata de processo constante da META 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251049 Nr: 17599-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CICERA DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a correspondência devolvida de fls. 44v, que nos termos 

da legislação vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, ressaltando que não havendo 

manifestação os atuos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126385 Nr: 5308-20.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRR, KADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao parecer ministerial de fls. 338/338-verso, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aportem aos autos os 

seguintes documentos:

I – relatório médico atualizado indicando a necessidade de cirurgia da 

menor;

II – três orçamentos de fornecedores distintos referentes ao medicamento 

em questão, nos termos do Enunciado 56 – II Jornada de Direito da Saúde 

e Provimento nº 02/2015 – CGJ.

Após, abro vista ao Ministério Público, em seguida, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251145 Nr: 17620-81.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Certifico, que designo o dia 26/07/2018 às 16h30, para audiência de 

tentativa de conciliação que se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC 

- Centro Judiciário de Solução de Conflitos, situada na Av. Tancredo 

Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará 

da Serra/MT.

Certifico ainda que, intimo os advogados das partes para que compareçam 

na audiência acompanhados de seus constituintes, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Yandra Millena A. Sousa
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188013 Nr: 4978-47.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o atual 

endereço da parte executada, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso 

VI).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188012 Nr: 4976-77.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o atual 

endereço da parte executada, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso 

VI).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273541 Nr: 3886-29.2018.811.0055

 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: ELTON CHAVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, RECEPTUR 

AGENCIAS DE VIAGENS DE TURISMO, INVESTPREV SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A, JOÃO CARLOS PINTO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 Certifico que, intimo a parte requerida, na pessoa de seus advogados, da 

decisão de fl. 231, a seguir transcrita: " Vistos,

Compulsando os autos, verifico que a parte autora ao requerer a 

concessão da tutela de urgência para que a parte requerida efetue o 

pagamento dos exames médicos solicitados em consulta médica, restou 

demonstrada a sua intenção em aditar a inicial, ampliando a causa de pedir 

e pedido constante da inicial.

 Todavia, verifico que quando formulado referido pedido (fls. 195/202), já 

havia ocorrido a angularização processual em relação à requerida TUT 

Transportes Ltda (fls. 185).

Por conta disso, nos termos do art. 329, II, do Código de Processo Civil, é 

imprescindível o consentimento da parte contrária.

 Assim, determino a intimação da requerida TUT Transportes Ltda para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar se consente com o aditamento de fls. 

195/202, devendo ser advertido que seu silêncio será interpretado como 

concordância.

Sem prejuízo do acima exposto, cumpra-se a decisão de fls. 213.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273541 Nr: 3886-29.2018.811.0055

 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: ELTON CHAVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, RECEPTUR 

AGENCIAS DE VIAGENS DE TURISMO, INVESTPREV SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A, JOÃO CARLOS PINTO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A

 Certifico que, intimo o Advogado Nadson Jenezerlau Silva Santos, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a juntada de procuração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265727 Nr: 29000-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão e documentos de fls. 55/59, intimo a 

exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias, advertindo-a de que, 

caso não haja manifestação no prazo de 30 dias, a missiva será 

devolvida, conforme dispõe o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242784 Nr: 11039-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeyse Mayara de Simão 

Matias - OAB:OAB/MT 23.378/O, Wallyton Matias Monteiro - 

OAB:OAB/MT 17204

 Certifico que, nos termos do artigo 513, § 2.º, inc. I, do CPC, intimo o 

executado, na pessoa de seus advogados, para efetuar o pagamento do 

débito no valor de R$ 26.427,18 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e 

sete reais e dezoito centavos), no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133729 Nr: 3713-49.2011.811.0055

 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: RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio santana nestorio - 

OAB:, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA FÁTIMA 

MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5408/MT, RENATO LUIZ GAVA - 

OAB:MT 13.024

 Certifico que, intimo a parte embargante para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser cumprida na Comarca de 

Sapezal-MT.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275276 Nr: 5198-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para efetuar o pagamento de 01 (uma) 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Rio Preto, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275276 Nr: 5198-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para efetuar o pagamento de 01 (uma) 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Rio Preto, a serdepositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on lone", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256750 Nr: 22057-68.2017.811.0055

 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: WSV MECANICA DIESEL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINDO VICENTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER MARIANO GONÇALVES 

- OAB:22186/MT

 Autos nº: 256750.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança ajuizada por WsV Mecânica Diesel Ltda – 

Me em face de Gumercindo Vicente Pereira, todos qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que prestou serviços de mecânica e 

substituição de peças em diversos veículos do requerido, sendo que 

devido ao custo elevado dos serviços, estes foram divididos em parcelas 

e emitidos os boletos para pagamento, os quais, em razão do 

inadimplemento foram devidamente protestados.

 Relatou, ainda, que foram realizadas várias tentativas de recebimento do 

valor, salientando que não teve sucesso, sendo que o débito atualizado 

até a proposição da presente ação era de R$ 14.394,90.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 10/82.

 A inicial foi recebida às fls. 83/84, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação, a qual restou infrutífera às fls. 90/91.

 Às fls. 92/106 o requerido apresentou contestação sustentando, em 

preliminar, a ilegitimidade passiva, uma vez que as cobranças se referem 

a serviços prestados para o Sr. Ricardo da Silva Pereira (filho do 

requerido) em seu nome sem qualquer autorização.

 No mérito sustentou a culpa exclusiva do autor, ante a falta de diligência 

do autor em realizar os serviços para terceiros utilizando o seu cadastro 

sem autorização.

 A contestação foi impugnada às fls. 109/115.

 Determinada a especificação das provas, as partes requereram a 

produção de prova oral.

 É o necessário à análise e decisão.

 Pois bem. Primeiramente, passo à análise da preliminar arguida.

 Analisando os autos, verifico que a alegação de ilegitimidade passiva se 

confunde com o mérito, eis que fundada na responsabilidade em realizar o 

pagamento dos serviços prestados que originaram as cobranças, objeto 

da presente demanda.

 Por essa razão, a preliminar arguida será analisada juntamente com o 

mérito da demanda.

 Não havendo preliminares e questões processuais pendentes, sendo as 

partes capazes e legítimas, declaro o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora reputo pertinente a produção de prova oral, consistente no 

depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas, que deverão 

ser arroladas tempestivamente (15 dias contados da intimação desta 

decisão).

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) se houve a 

prestação dos serviços cobrados em favor do requerido; b) se havia 

autorização para o autor prestar os serviços solicitados pelo Sr. Ricardo 

da Silva Pereira (filho do requerido) em nome do requerido.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de agosto de 2018, às 15:00 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280405 Nr: 9316-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS DUARTE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.650,00 (hum mil seiscentos e 

cinquenta reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça JOÃO ANTÔNIO PRIETO , mediante guia a ser emitida junto 

ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251406 Nr: 17835-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EIMAR CARLOTO SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 62, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte 

requerente efetue o pagamento do importe de R$ 457,00 (quatrocentos e 

cinquenta e sete reais), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça MAURILDES SILVA CARVALHO, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248149 Nr: 15221-79.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIANO PIMENTEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Citação em razão 

do motivo "desconhecido", intimo a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260101 Nr: 24938-18.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Cristovão Transportes EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650, Darci Nadal - OAB:30731-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl.30, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222776 Nr: 12265-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS JERONIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 60, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229817 Nr: 18301-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E QUIRINO BEZERRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Cata de Citação de fl. 86 ter sido devolvida 

pelo motivo "Não existe o nº.", intimo a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221002 Nr: 10921-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Henrique Nonato Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FATIMA BARRETO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no Sítio Nossa Senhora Aparecida, 

neste Município, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168393 Nr: 8925-46.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, certifico que decorreu o prazo de suspensão solicitado 

pela parte autora, sendo assim, impulsiono os autos com vistas a esta, 

para que diga sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168395 Nr: 8929-83.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, certifico que decorreu o prazo de suspensão solicitado 

pela parte autora, sendo assim, impulsiono os autos com vistas a esta, 

para que diga sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259668 Nr: 24574-46.2017.811.0055

 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: DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 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:

 VISTOS, ETC.

Às fls. 115/130, empresa estranha à lide, peticiona nos autos anunciando 

que seu nome fantasia corresponde também à DR COMÉRCIO DE 

MADEIRAS EIRELI – EPP, motivo pelo qual, os efeitos da decisão de fls. 

34/35 recaíram sobre a mesma. Para tanto, informou seu nº de CNPJ: 

14.803.742/0002-40, bem assim encartou ao feito documentos de sua 

constituição.

 Não obstante, não verifico pelos extratos aportados pelo IBAMA, fls. 

46/49 e SEFAZ, fls. 135/140, que a restrição tenha sido efetuada no CNPJ 

informado pela empresa subscritora da petição de fls. 115/130, razão 

qual, deixo de acolher o requerimento formulado.

 Por oportuno, constata-se que o IBAMA excedeu os ditames 

estabelecidos na tutela de urgência, suspendendo o funcionamento da 

empresa inscrita no CNPJ sob o nº 18.589.690/0001-21, razão pela qual, 

expeça-se ofício ao referido instituto para que proceda com a devida 

retificação RETIRANDO A SUSPENSÃO do CNPJ nº 18.589.690/0001-21, 

se por outro motivo não estiver impedido.

 Finalmente, em atenção ao pedido de complementação do ofício nº 

103/2018 encaminhado à SEMA, fl. 141, determino que o cumprimento seja 

efetuado somente na empresa DR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP, 

inscrita no CNPJ sob o nº 18.689.101/0001-87.

 Prosseguindo, determino à secretaria que efetue o devido 

impulsionamento do presente, intimando a parte Requerente para 
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apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimem-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de junho de 2018.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001622-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO RIBEIRO (IMPETRANTE)

CICERO BISPO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

ARIELZO DA GUIA E CRUZ (IMPETRANTE)

APARECIDA BARROS DE SOUZA (IMPETRANTE)

MARIA DE FATIMA RODRIGUES (IMPETRANTE)

MARCOS EITI NISHIMURA (IMPETRANTE)

LUZIA SANCHES VICENTE (IMPETRANTE)

JULIANA MARINHO GRAMARIN (IMPETRANTE)

GENALDO FERREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Colha-se a manifestação das partes sobre o pedido de suspensão 

do feito em razão da questão prejudicial externa apresentada pelo 

representante do Ministério Publico. Outrossim, oficie-se ao órgão de 

representação processual da Municipalidade para esclareça 

especificamente a situação de cada impetrante quanto a progressão 

pretendida, indicando aqueles que tiveram o direito reconhecido, aqueles 

cuja pretensão foi indeferida e aqueles que se encontram sob análise 

indicando em tal situação o tempo de pendência de cada procedimento. 

Após conclusos para deliberação quanto a suspensão ou julgamento do 

feito. Cumpra-se. Tangará da Serra, 3 de julho de 2018 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001367-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA FURQUIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Em que pese o reconhecimento administrativo quanto a elevação 

pretendida é certo que ainda permanece, ao menos em tese, divergência 

quanto a forma de implementação da vantagem. Contudo é certo que da 

forma com que foram apresentados os extratos não se pode extrair 

facilmente qual o percentual que foi aplicado sobre o salário base da 

impetrante, assim intime-se a autoridade coatora para que no prazo de 10 

dias apresente extrato detalhado do holerite da impetrante, identificado o 

salário base e cada uma das vantagens que foram atribuídas a sua 

remuneração de forma individualizada. Deve ainda apresentar extrato 

detalhado dos valores que se referem a pagamentos retroativos. Após, 

conclusos. Tangará da Serra, 3 de julho de 2018 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito
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Vistos, Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ELONI 

ROCKENBACH em desfavor do Prefeito Municipal, Fábio Martins Junqueira, 

e Município de Tangara da Serra/MT, todos qualificados no encarte 

processual. Sustenta a impetrante que o impetrado tem preterido 

ilegalmente sua nomeação para cargo efetivo para o qual foi aprovada em 

cadastro de reserva em favor da celebração de contratações 

temporárias. Destaca que se encontra classificada em 45º lugar e que 

apesar da necessidade de nomeação definitiva de inúmeros professores 

destaca que a autoridade coatora convocou professores com contrato 

temporário, realizando diversos processos seletivos. Restou prejudicada a 

análise da medida liminar, requisitando-se informações da autoridade 

coatora Devidamente notificado o órgão de representação da pessoa 

jurídica interessada alegou ausência de direito líquido e certo.. A i. 

representante do Ministério Público manifestou-se pela concessão da 

segurança, Foram solicitadas informações complementares quanto ao 

Lotacionograma do Cargo Pretendido pela Impetrante. Em seguida, 

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

decido. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da Lei 12.016/09, enuncia 

que o mandando de segurança é o instrumento apropriado para proteger 

“direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o sentido e alcance desse 

termo, incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência tal mister. Nessa 

senda, cito os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em 

espeque (in: Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. 

São Paulo, 2008, pág 581): “Direito liquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência 

do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a 

fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão 

jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não configura empecilho para 

a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre 

matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é 

o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato 

que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, 

será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. De fato, como ação civil de rito especial, 

marcado pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito 

líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque não há 

espaço para a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência 

de um direito líquido e certo, são também pressupostos específicos do 

mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de 

poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos 

estarem presentes concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, 

elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos 

(Ibidem, pagina 581/582): “(...) a autoridade pública (titular do poder 

decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem 

praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do mando de 

segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) 

contrariar lei expressa, regulamento ou princípios constitucionais 

positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de 

competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em 

desconformidade com norma legal ou em conformidade com norma ilegal 

ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não 

se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O 

abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que 

a autoridade, no exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os 

limites de sua competência, alegando agir com fundamento nela, para 

configurar a hipótese.” Como é sabido, a Constituição Federal estabelece 

o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos 
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públicos aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 

assim como aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, I), mediante 

concurso público de provas ou de provas e títulos. O que a Carta Magna 

visou com os princípios da acessibilidade e do concurso público foi 

ensejar a todos iguais oportunidades de disputar cargos ou empregos na 

Administração Pública, além de impedir o ingresso de pessoa não 

habilitada para o cargo ou emprego, com evidente prejuízo à eficiência do 

serviço público. O concurso instaura-se por meio de um instrumento 

convocatório específico, o edital, onde são fixadas as bases e condições 

para inscrição, provas, critérios de aprovação e exame da habilitação 

específica. E segundo elucida o saudoso Hely Lopes Meirelles: "A 

Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os 

critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os 

candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e 

requisitos de admissão dos concorrentes, pra melhor atendimento do 

interesse público."[1][1][1] Ressalta-se que a simples coexistência de 

contratações temporárias com nomeações de professores para cargo 

efetivo, a priori, não implica preterição de candidato, visto que conforme 

se extrai da relação de contratos temporários apresentada pelo impetrante 

é certo que nada obsta a utilização de tais contratos temporários, não 

para prover cargos efetivos, mas, tão somente, a substituir cargos 

efetivos já providos, mas cujos titulares se encontram afastados. Dos 

documentos acostados aos autos, percebe-se que o numero de 

professores contratados temporariamente excede em muito o número de 

vagas decorrente de situações excepcionais atinentes a férias, licenças 

prêmio, afastamento para tratamento de saúde, exercício de função 

comissionada, direção entre outras. Assim, evidente a suplantação de 

contratações de servidores temporários de acordo com o número de 

vagas de servidores efetivos ociosas, fato a princípio irregular. Anoto que 

a citada contratações se mostram de fato irregulares vez que o Município 

está a despender valores com o pagamento de serviços para o exercício 

de função no qual existem candidatos devidamente classificados em 

concurso público, fato que atenta aos princípios da legalidade e 

moralidade. A contratação precária de terceiros para exercer função 

pública para qual existem candidatos devidamente classificados em 

concurso público de provas e títulos, gera aos classificados o direito à 

contratação. Neste sentir, o posicionamento atual do Superior Tribunal de 

Justiça, com precedentes de sua própria Corte e de nossa corte maior, o 

Supremo Tribunal Federal: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA 

DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS 

NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CARGOS 

OCUPADOS EM CARÁTER PRECÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STF E STJ. 

PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.1. O Supremo Tribunal Federal, 

em julgamento submetido ao regime de repercussão geral, estabeleceu os 

princípios constitucionais e os limites que regem a nomeação de 

candidatos aprovados em concurso público e a adequação da 

Administração Pública para a composição de seus quadros (RE 

598.099/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3.10.2011).2. 

No caso dos autos, a recorrente impetrou mandado de segurança contra 

ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o 

qual foi denegado por ausência de direito líquido e certo em razão da não 

comprovação de preterição na ordem de classificação de concurso 

público.3. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior reconhece a 

existência de direito líquido e certo à nomeação de candidatos aprovados 

dentro do número de vagas previsto no edital. Por outro lado, eventuais 

vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por 

si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado 

em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está 

submetido à discricionariedade da Administração Pública.4. Entretanto, tal 

expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à nomeação do 

candidato aprovado se, no decorrer do prazo de validade do edital, houver 

a contratação precária de terceiros para o exercício dos cargos vagos, 

salvo situações excepcionais plenamente justificadas pela Administração, 

de acordo com o interesse público. 5. Na hipótese examinada, a 

recorrente foi aprovada para o cargo de Escrivão, fora do número de 

vagas previsto no edital, em regular concurso público realizado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, é 

incontroverso o surgimento de novas vagas para o referido cargo, no 

período de vigência do certame, as quais foram ocupadas, em caráter 

precário, por meio de designação de servidores do quadro funcional do 

Poder Judiciário Estadual.6. Portanto, no caso concreto, é manifesto que a 

designação de servidores públicos de seus quadros, ocupantes de 

cargos diversos, para exercer a mesma função de candidatos aprovados 

em certame dentro do prazo de validade, transforma a mera expectativa 

em direito líquido e certo, em flagrante preterição a ordem de classificação 

dos candidatos aprovados em concurso público.7. Sobre o tema, os 

seguintes precedentes do STF e STJ: RE 581.113/SC, 1ª Turma, Rel. Min. 

Dias Toffoli, DJe 31.5.2011; EDcl no RMS 34.138/MT, 2ª Turma, Rel. Min. 

Herman Benjamin, DJe de 25.10.2011; RMS 22.908/RS, 6ª Turma, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18.10.2010; RMS 32.105/DF, 2ª Turma, 

Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 30.8.2010; RMS 20.565/MG, 5ª Turma, Rel. 

Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 21.5.2007; AgRg no REsp 652789/SC, 5ª 

Turma, Rel. Min. Felix Fischer DJ 1º.8.2006.8. Recurso ordinário em 

mandado de segurança provido.STJ – RMS 31847/TS – 2ª Turma – Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, julg. 22/11/2011, pub. DJE 30/11/2011. 

Todavia, a par dessa afirmativa, analisando detidamente a pretensão 

inicial, constata-se que mesmo as contratações sendo irregulares, a 

impetrante não possui o alegado direito líquido e certo. Com efeito, do 

contido nas informações, contida nos autos, constata-se também, que a 

autora foi classificada na posição 45 do Concurso Público nº 001/2013, 

conforme Edital Complementar nº 005/2014, e foram chamados até o 

presente momento a candidata classificada na 44ª posição (Tatiane 

Cristina Disperatti de Aquino), conforme Portaria 156/GP/18 id 12193555) 

inexistindo vagas disponíveis junto ao lotacionograma (id 12193573) para 

preenchimento pela impetrante e demais candidatos detentores de 

classificação superior, visto que preenchidos os 79 cargos previstos no 

lotacionograma. Assim, apesar de demonstrada a contratação irregular, 

não se pode ser concedida a segurança posto que inexistem cargos 

vagos aptos a nomeação, não se mostrando a via do mandado de 

segurança a adequada para suprimir o procedimento legislativo 

necessário para a criação dos cargos necessários. Neste diapasão, a 

impetrante não tem direito à convocação e contratação, mas sim mera 

expectativa de direito; em havendo renúncia dos colocados que a 

precedem ou aumento do quadro e no período decadencial, poderá e 

deverá a impetrante ser convocada. Somente após a ampliação do número 

de cargos ou vacância em quantidade adequada e a convocação, posse 

ou renúncia das colocadas que a precedem e, perdurando a contratação 

precária, é que a impetrante terá direito à nomeação. Quanto a 

impossibilidade de nomeação de impetrante frente a inexistência de cargo 

vago, reputo oportuno transcrever o seguinte precedente: EMENTA 

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA - APROVAÇÃO EM CONCURSO 

PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - 

CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS, DE PROVIMENTO EFETIVO, EM 

NÚMERO SUFICIENTE PARA ATINGIR A CLASSIFICAÇÃO DA APELANTE - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - A aprovação fora do número de vagas 

destinadas no edital do concurso (cadastro de reserva) apenas gera 

direito à nomeação quando comprovadas (a) a existência de cargos 

vagos e (b) a preterição na convocação pelo preenchimento dos cargos 

de provimento efetivo por servidores contratados temporariamente. 2 - A 

mera terceirização de serviços não implica preterição de candidato 

aprovado em concurso público. 3 - À míngua de prova da existência de 

vagas em cargo público de provimento efetivo em número suficiente para 

atingir a classificação da Candidata/Apelante , deve a sentença ser 

mantida. 4 - Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO VISTOS, 

relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, 

ACORDA a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da 

sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao 

recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória (ES), em 16 de dezembro 

de 2014 PRESIDENTE RELATOR(TJ-ES - APL: 00375288520098080024, 

Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/12/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015) Quanto a 

impossibilidade de criação de cargo sem o devido procedimento legal e a 

inviabilidade de utilização da presente via para tal desiderato: PROCESSO 

CIVIL. FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA. EFETIVAÇÃO. INTERESSE DE 

AGIR. AUSÊNCIA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LEI. I. O INTERESSE 

DE AGIR DEVE ATENDER AO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE DA 

DEMANDA. CONSIDERANDO QUE A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS 

DEPENDE DE LEI, INEXISTE INTERESSE DE AGIR DOS PROFESSORES QUE 

DESEMPENHAM FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA E OBJETIVAM SER 

EFETIVADOS NO SERVIÇO PÚBLICO POR MEIO DE UM PROVIMENTO 
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JURISDICIONAL. II. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-DF - APC: 20070111478354 DF, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 11/06/2008, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 

18/06/2008 Pág. : 94) Pelo exposto, em virtude da inexistência de cargos 

vagos e a existência de candidatos aprovados à frente da impetrante, 

falta-lhe direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do Mandado 

de Segurança, motivo pelo qual denego a segurança. Consigno que deixo 

de determinar a extração de cópias para a instauração de procedimento 

para apuração da irregularidade indicada ante a informação apresentada 

pelo representante do Ministério Público quanto a existência de 

procedimento. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, 

via de consequência, DENEGO A ORDEM de Mandado de Segurança, 

julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isenta de custas, na 

forma da lei, e honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do 

STF. Sem reexame necessário, tendo em vista a ausência de 

pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se e se cumpra. Transitada em julgado, certifique-se arquive-se os 

autos com as devidas anotações e baixas de estilo. Tangará da Serra/MT, 

3 de julho de 2019 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito
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Numero do Processo: 101477-97.2017.8.11.0055 Vistos, Rusinei 

Rodrigues da Silva, com qualificação nos autos, interpõe o presente 

MANDADO DE SEGURANÇA em face da autoridade indigitada como 

coatora SrWesley Lopes Torres, Diretor Geral do SAMAE Prefeito 

Municipal de Tangará da Serra, com o argumento de violação de direito 

líquido e certo, na medida em que o impetrado não obedeceu o devido 

processo legal para a apuração de suposta infração administrativa 

imputada a impetrante. Argumenta em apertada síntese que a autoridade 

coatora procedeu oitivas sem oportunizar o contraditório ao impetrante, 

indeferindo pedido do impetrante para o reconhecimento da nulidade, 

reputando que somente se mostra exigível o amplo contraditório em se 

tratando de apuração de infração por meio de PAD e não para hipóteses 

de simples sindicância. Pediu-se a concessão de medida liminar, inaudita 

altera pars, que foi indeferida ante a existência de perigo de dano ou lesão 

irreparável, considerando-se para tanto a natureza da penalidade aplicada 

ao impetrante, da qual não decorria qualquer efeito imediato. No evento 

11244659 foram prestadas informações, defendendo a regularidade do 

procedimento reputando que o direito a inquirição e reinquirição de 

testemunhas se dá somente no PAD e não em sindicância, onde o 

contraditório se daria com a ciência do procedimento e oportunidade de 

apresentação de defesa. No evento 11289441 a Municipalidade de 

Tangará da Serra apresentou manifestação destacando sua ilegitimidade 

para integrar a presente lide, visto que o SAMAE teria personalidade 

jurídica própria. O órgão de representação do Ministério Público 

apresentou parecer defendendo a concessão de segurança, visto que os 

depoimentos colhidos em sindicância também devem observar o amplo 

contraditório o que implica na necessidade de prévia intimação do 

investigado para que participe do ato. (id. 12005042) Foi proferida decisão 

reconhecendo a irregularidade da notificação da Municipalidade para 

integrar a presente lide, determinando-se a regularização do procedimento 

oportunizando-se a manifestação do órgão de representação processual 

do SAMAE. Foi certificado que as informações prestadas no id. 11244659 

foram prestadas pelo órgão de representação processual do SAMAE que 

efetivamente integrou o feito. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se 

de Mandado de Segurança impetrado por Rusinei Rodrigues da Silva 

contra ato do Diretor Geral do Samae Wesley Lopes Torres e em 

procedimento irregular lhe aplicou pena de suspensão. O mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 

12.016/2009. A Carta de 1988 alçou o mandamus à condição de garantia 

constitucional, preservando essa dupla exigência legal. Por sua vez, 

direito líquido e certo, segundo Hely Lopes Meirelles, “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.” (In “Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

‘Habeas Data’”, 20.ª ed., Malheiros, p. 34/35). Inicialmente, cumpre 

consignar que a irregular notificação da Municipalidade para integrar a 

presente lide não trouxe qualquer prejuízo ao procedimento visto que de 

fato o órgão de representação processual da pessoal jurídica interessada, 

qual seja, SAMAE, integrou de fato a defesa do procedimento 

administrativo, estando o feito pronto pra prolação de sentença, passo a 

análise do mérito, sendo de rigor consignar que o único ponto 

controvertido é se as oitivas em Sindicância devem ou não respeitar o 

amplo contraditório. Com efeito, assiste razão ao impetrante e ao Ministério 

Publico sendo certo que apesar da maior celeridade conferida ao 

procedimento adotado pela autoridade coatora é certo que tal celeridade 

não afasta de tal procedimento o amplo contraditório que não se resume a 

simples ciência e direito de apresentar defesa e sim na possibilidade de 

plena participação da instrução. Destaque-se que tal conclusão é 

decorrência lógica da simples aplicação do princípio contido no artigo 5, 

inciso LF da CF, que garante ampla defesa e contraditório a todos os 

litigantes tanto em processo judicial quanto administrativo, não havendo em 

tal preceito qualquer discrimine entre Sindicância e PAD, sendo certo 

inclusive que o teor do artigo 238-A da Lei Complementar 6/1994 torna 

clara a aplicação do artigo 246 da Lei Complementar 6/94, que garante o 

pleno contraditório na produção de provas, também em sede de 

sindicância. Assim, reputo inexorável a qualquer procedimento 

administrativo que vise a penalização de servidor o direito a ampla defesa 

e contraditório o que se aplica, claramente na necessidade de se 

oportunizar a participação do servidor investigado na produção de prova. 

Superado tal ponto a ilegalidade do procedimento é patente. Nesse 

sentido: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MILITAR - LICENCIAMENTO 

A BEM DA DISCIPLINA. SINDICÂNCIA - NULIDADE. PRINCÍPIOS DA AMPLA 

DEFESA E CONTRADITÓRIO - INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL - 

INCABÍVEL. 1. O processo de sindicância, desde que utilizado como meio 

único para a apuração e aplicação de penalidades disciplinares, deve, 

obrigatoriamente, observar os princípios constitucionais da ampla defesa e 

do contraditório. 2. Tendo a parte autora dado causa à instauração de 

sindicâncias que culminaram em seu licenciamento a bem da disciplina 

militar, incabível indenização por danos morais por sua saída das Forças 

Armadas.(TRF-4 - APELREEX: 1164 RS 2003.71.06.001164-0, Relator: 

MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Data de Julgamento: 21/10/2008, TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/11/2008) EMENTA: RECURSO 

ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INAPLICÁVEL. SINDICÂNCIA 

ACUSATÓRIA. RITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 

OFENSA. VÍCIO NA APURAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1.Considerando que se trata de sindicância acusatória, e não 

meramente investigativa, e que por conseguinte, poderá resultar em 

aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até trinta dias, 

na sua condução é indispensável a observância das garantias do 

contraditório e da ampla defesa, devendo-se aplicar o mesmo rito do 

processo administrativo disciplinar. 2.Inteligência do art. 225 da Lei 

Estadual nº 5810/1994, que prevê constituição de outra comissão 

processante e instauração de novo processo. 3.Recurso conhecido e 

desprovido, para manter a decisão a quo em todos os seus fundamentos.

(TJ-PA - PAD: 00002221620148140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA 

TAVARES, Data de Julgamento: 16/12/2015, CONSELHO DA 

MAGISTRATURA, Data de Publicação: 18/12/2015) Assim, sendo certo 

que a inquirição das testemunhas deveria ter sido realizada com prévia 

intimação do impetrante de rigor o reconhecimento da nulidade do ato 

punitivo decorrente do procedimento irregular, sendo de rigor o 

reconhecimento da ilegalidade da penalidade aplicada ao impetrante. ISTO 
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POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por 

Wesley Lopes Torres e via de consequência declaro a nulidade do 

penalidade e da Sindicância desde a primeira inquirição realizada sem 

prévia intimação do impetrate, inquirições estás que deverão ser 

renovada, observando-se o contraditório e a ampla defesa quando da 

renovação da sindicância. Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada 

e a Assessoria Jurídica do SAMAE, nos termos do artigo 13 da Lei 

12.016/2009. “Art. 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, 

por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à 

autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”. Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Isento de custas na forma da Lei. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Súmula 512 do 

STF).P.R.I.C. Tangará da Serra, 5 de julho de 2018 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001477-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUSINEI RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY LOPES TORRES (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Numero do Processo: 101477-97.2017.8.11.0055 Vistos, Rusinei 

Rodrigues da Silva, com qualificação nos autos, interpõe o presente 

MANDADO DE SEGURANÇA em face da autoridade indigitada como 

coatora SrWesley Lopes Torres, Diretor Geral do SAMAE Prefeito 

Municipal de Tangará da Serra, com o argumento de violação de direito 

líquido e certo, na medida em que o impetrado não obedeceu o devido 

processo legal para a apuração de suposta infração administrativa 

imputada a impetrante. Argumenta em apertada síntese que a autoridade 

coatora procedeu oitivas sem oportunizar o contraditório ao impetrante, 

indeferindo pedido do impetrante para o reconhecimento da nulidade, 

reputando que somente se mostra exigível o amplo contraditório em se 

tratando de apuração de infração por meio de PAD e não para hipóteses 

de simples sindicância. Pediu-se a concessão de medida liminar, inaudita 

altera pars, que foi indeferida ante a existência de perigo de dano ou lesão 

irreparável, considerando-se para tanto a natureza da penalidade aplicada 

ao impetrante, da qual não decorria qualquer efeito imediato. No evento 

11244659 foram prestadas informações, defendendo a regularidade do 

procedimento reputando que o direito a inquirição e reinquirição de 

testemunhas se dá somente no PAD e não em sindicância, onde o 

contraditório se daria com a ciência do procedimento e oportunidade de 

apresentação de defesa. No evento 11289441 a Municipalidade de 

Tangará da Serra apresentou manifestação destacando sua ilegitimidade 

para integrar a presente lide, visto que o SAMAE teria personalidade 

jurídica própria. O órgão de representação do Ministério Público 

apresentou parecer defendendo a concessão de segurança, visto que os 

depoimentos colhidos em sindicância também devem observar o amplo 

contraditório o que implica na necessidade de prévia intimação do 

investigado para que participe do ato. (id. 12005042) Foi proferida decisão 

reconhecendo a irregularidade da notificação da Municipalidade para 

integrar a presente lide, determinando-se a regularização do procedimento 

oportunizando-se a manifestação do órgão de representação processual 

do SAMAE. Foi certificado que as informações prestadas no id. 11244659 

foram prestadas pelo órgão de representação processual do SAMAE que 

efetivamente integrou o feito. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se 

de Mandado de Segurança impetrado por Rusinei Rodrigues da Silva 

contra ato do Diretor Geral do Samae Wesley Lopes Torres e em 

procedimento irregular lhe aplicou pena de suspensão. O mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 

12.016/2009. A Carta de 1988 alçou o mandamus à condição de garantia 

constitucional, preservando essa dupla exigência legal. Por sua vez, 

direito líquido e certo, segundo Hely Lopes Meirelles, “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.” (In “Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

‘Habeas Data’”, 20.ª ed., Malheiros, p. 34/35). Inicialmente, cumpre 

consignar que a irregular notificação da Municipalidade para integrar a 

presente lide não trouxe qualquer prejuízo ao procedimento visto que de 

fato o órgão de representação processual da pessoal jurídica interessada, 

qual seja, SAMAE, integrou de fato a defesa do procedimento 

administrativo, estando o feito pronto pra prolação de sentença, passo a 

análise do mérito, sendo de rigor consignar que o único ponto 

controvertido é se as oitivas em Sindicância devem ou não respeitar o 

amplo contraditório. Com efeito, assiste razão ao impetrante e ao Ministério 

Publico sendo certo que apesar da maior celeridade conferida ao 

procedimento adotado pela autoridade coatora é certo que tal celeridade 

não afasta de tal procedimento o amplo contraditório que não se resume a 

simples ciência e direito de apresentar defesa e sim na possibilidade de 

plena participação da instrução. Destaque-se que tal conclusão é 

decorrência lógica da simples aplicação do princípio contido no artigo 5, 

inciso LF da CF, que garante ampla defesa e contraditório a todos os 

litigantes tanto em processo judicial quanto administrativo, não havendo em 

tal preceito qualquer discrimine entre Sindicância e PAD, sendo certo 

inclusive que o teor do artigo 238-A da Lei Complementar 6/1994 torna 

clara a aplicação do artigo 246 da Lei Complementar 6/94, que garante o 

pleno contraditório na produção de provas, também em sede de 

sindicância. Assim, reputo inexorável a qualquer procedimento 

administrativo que vise a penalização de servidor o direito a ampla defesa 

e contraditório o que se aplica, claramente na necessidade de se 

oportunizar a participação do servidor investigado na produção de prova. 

Superado tal ponto a ilegalidade do procedimento é patente. Nesse 

sentido: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MILITAR - LICENCIAMENTO 

A BEM DA DISCIPLINA. SINDICÂNCIA - NULIDADE. PRINCÍPIOS DA AMPLA 

DEFESA E CONTRADITÓRIO - INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL - 

INCABÍVEL. 1. O processo de sindicância, desde que utilizado como meio 

único para a apuração e aplicação de penalidades disciplinares, deve, 

obrigatoriamente, observar os princípios constitucionais da ampla defesa e 

do contraditório. 2. Tendo a parte autora dado causa à instauração de 

sindicâncias que culminaram em seu licenciamento a bem da disciplina 

militar, incabível indenização por danos morais por sua saída das Forças 

Armadas.(TRF-4 - APELREEX: 1164 RS 2003.71.06.001164-0, Relator: 

MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Data de Julgamento: 21/10/2008, TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/11/2008) EMENTA: RECURSO 

ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INAPLICÁVEL. SINDICÂNCIA 

ACUSATÓRIA. RITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 

OFENSA. VÍCIO NA APURAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1.Considerando que se trata de sindicância acusatória, e não 

meramente investigativa, e que por conseguinte, poderá resultar em 

aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até trinta dias, 

na sua condução é indispensável a observância das garantias do 

contraditório e da ampla defesa, devendo-se aplicar o mesmo rito do 

processo administrativo disciplinar. 2.Inteligência do art. 225 da Lei 

Estadual nº 5810/1994, que prevê constituição de outra comissão 

processante e instauração de novo processo. 3.Recurso conhecido e 

desprovido, para manter a decisão a quo em todos os seus fundamentos.

(TJ-PA - PAD: 00002221620148140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA 

TAVARES, Data de Julgamento: 16/12/2015, CONSELHO DA 

MAGISTRATURA, Data de Publicação: 18/12/2015) Assim, sendo certo 

que a inquirição das testemunhas deveria ter sido realizada com prévia 

intimação do impetrante de rigor o reconhecimento da nulidade do ato 

punitivo decorrente do procedimento irregular, sendo de rigor o 

reconhecimento da ilegalidade da penalidade aplicada ao impetrante. ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por 

Wesley Lopes Torres e via de consequência declaro a nulidade do 
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penalidade e da Sindicância desde a primeira inquirição realizada sem 

prévia intimação do impetrate, inquirições estás que deverão ser 

renovada, observando-se o contraditório e a ampla defesa quando da 

renovação da sindicância. Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada 

e a Assessoria Jurídica do SAMAE, nos termos do artigo 13 da Lei 

12.016/2009. “Art. 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, 

por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à 

autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”. Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Isento de custas na forma da Lei. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Súmula 512 do 

STF).P.R.I.C. Tangará da Serra, 5 de julho de 2018 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277365 Nr: 6851-77.2018.811.0055

 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: ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA MARIA 

PICOLLI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 Intimação do requerido da decisão parte final transcrito DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar o levantamento das averbações de garantia 

hipotecária dos imóveis sob as matrículas 11.582 e 13.454 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, referente às cédulas 

FIR-010097-04/0047-0, FIR0967-08/0010-0, FIR 097-09/0021 e FIR 

097-10/0018-2, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se esse preceito 

cominatório a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Sem prejuízo da 

deliberação supra, translade-se para os presentes autos cópia das 

decisões de extinção dos autos de execução n.º 369-26.2012.811.0055 

(Código n.º 141050) e 4369-06.2011.811.0055 (Código n.º 134303) em 

tramite perante este Juízo.Outrossim, oficie-se ao Juízo da Terceira Vara 

Cível para que informe a situação atual dos autos de execução n.º 

7637-68.2011.811.0055 (Código n.º 137297).Aguarde-se o prazo para 

apresentação de contestação e impugnação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228079 Nr: 16767-09.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO CARDOSO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de intimação do requerido na localidade denominada Antônio 

Conselheiro, Agrovila 09, Lote 184, zona rural desta Comarca, ao qual 

será acrescido a importância relativa à tarifa bancária, cujo depósito 

deverá ser efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197161 Nr: 12550-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS, TENDO EM VISTA QUE JÁ FOI EXPEDIDO ALVARA , NO 

PRAZO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261924 Nr: 26238-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA SILVIA CAVALINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 51, ONDE FOI 

CERTICADO QUE A PARTE REQUERIDA APESAR DE DEVIDAMENTE 

CITADA NÃO CONTESTOU A AÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256476 Nr: 21835-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS SILVA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 61, ONDE FOI CERTIFICADO 

QUE A PARTE REQUERIDA APESAR DE DEVIDAMENTE CITADA VIA AR MP 

NÃO CONTESTOU A AÇÃO E QUE NÃO HOUVE RESPOSTA DO OFICIO 

EXPEDIDO AS FLS. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255921 Nr: 21364-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

certidão acostada as fls. 85, onde foi certificado que a parte requerida 

apesar de devidamente citada via AR/MP, não contestou a ação, e que 

não foi resposta do oficio expedido nos autos as fls. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158115 Nr: 6712-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NUNES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS 

ACERCA DA CARTA DE CITAÇÃO DE MARIA APARECIDA GUERRA 

MARQUES, DEVOLVIDA ÀS FL.S 172. DEVENDO SE MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151382 Nr: 11532-03.2012.811.0055

 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: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca a 

certidão acostada as fls. 121, onde foi certificado que decorreu o prazo, 

após a citação de fls. 120, sem que a requerida Juliane Cristina da Silva, 

apresentasse contestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254792 Nr: 20502-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA BARBOZA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ RAMOS BROIETTI, REGINA MARIA FAIS 

BROIETTI, FRANCISCO DIAS SOARES FILHO, REINALDO FAIS, CREUNICE 

DE LOURDES FAIS, NEIDE MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS QUANTO A CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 101, ONDE FOI 

CERTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE DEIXOU DE PROCEDER A 

CITAÇÃO DE CREONICE DE LOURDES, EM VIRTUDE DE QUE A MESMA 

ESTA REALIZADO TRATAMENTO MEDICO FLS. 101,. NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275442 Nr: 5349-06.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE EMBARGADA ACOSTADA AS FLS. 13-33, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209536 Nr: 1672-36.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA XAVIER MATUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHES - 

OAB:12529/ES

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

certidão acostada as fls. 136, onde foi certificado que a parte requerida 

apesar de devidamente citada via AR/MP, não contestou a ação, e que 

não foi resposta do oficio expedido nos autos as fls. 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263389 Nr: 27278-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVALDO CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

certidão acostada as fls. 38, onde foi certificado que a parte requerida 

apesar de devidamente citada pelo oficial de justiça não contestou

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26000 Nr: 2331-65.2004.811.0055

 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: TARCISIO HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, Isabel Cristina Guarim da Silva - OAB:6347, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705/MT, PAULO INACIO HELENE 

LESSA - OAB:6571 OAB/MT, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - 

OAB:91.370/SP, Viviana de Castilho Barbosa - OAB:158045

 Vistos etc.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Tarcisio Horn em face de 

Bayer Cropscience Ltda, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Após o trâmite regular do feito, as partes postularam nos autos e 

informaram que compuseram amigavelmente, requerendo a homologação 

da minuta do acordo encartado às fls. 1309/1311, dando quitação e fim na 

presente lide. É o relato do necessário.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado. Custas remanescentes, se 

houver, pelo requerido, nos termo do item 7 da minuta do acordo.

Considerando que as partes desistem do prazo recursal, homologo-a.

Proceda-se desde já com o cumprimento dos termos entabulados, 

intimando-se o requerido para consignação dos valores em Juízo, no 

prazo de 5 dias, nos termos do item 4 da transação.

Publique-se, Registre-se, Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216129 Nr: 6769-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, 

NOGUEIRA. ELIAS, LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819, JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:sp146428, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - OAB:138871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR AOS 

AUTOS PROCURAÇÃO ESPECIFICA PARA LEVANTAMENTO DE ALVARA, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147288 Nr: 7071-85.2012.811.0055

 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: MAICON RODRIGO FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, OVIDIO MENDES 

BARBOSA, MIRYAN ROCHA CARVALHO BARBOSA, MARTHA ROCHA DE 

CARVALHO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de 

Bras-norte,-MT, tendo em vista que a citação da parte requerida Martha 

Rocha foi negativa, sendo que o oficial certificou que não foi possível 

proceder a citação da mesma conforme certidão do oficial de justiça 

acostada as fls. 289 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255052 Nr: 20709-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora, para acerca da certidão 

acostada as fls. 53, onde foi certificado que decorreu o prazo e o 

requerido não contestou a ação, apesar de devidamente citado por AR, 

conforme folhas 51. Certifico ainda que ate a presente data não houve 

nos autos resposta ao ofício de folhas 49, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265129 Nr: 28556-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELIO PESTANA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora, para acerca da certidão 

acostada as fls. 40, onde foi certificado que decorreu o prazo e o 

requerido não contestou a ação, apesar de devidamente citado pelo oficial 

de justiça fls. 36-37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118812 Nr: 8784-03.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte AUTORA para manifestar COM 

URGENCIA acerca da carta precatória devolvida expedida para a 

intimação da autora, para a audiência designada para o dia 14/08/2018, as 

14h00min horas, onde foi devolvida com a informação constante pelo 

oficial de justiça acostada as fls. 475 verso, DEVENDO O ADVOGADO DA 

AUTORA INFORMAR NOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO PARA FINS 

DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DA MES-MA, OU TRAZE A MESMA 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇAO PARA A REFERIDA 

AUDIENCIA,INFORMANDO NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109148 Nr: 7791-91.2008.811.0055

 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: B. W. SERVIÇOS DE COLHEITAS E TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Felipe Bedin 

Biasoto, em desfavor de Banco Bradesco S/A, objetivando o percebimento 

por condenação em honorários de sucumbência.

Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256690 Nr: 22003-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL JUNIOR MATEUS DE MEDEIROS, VALMIR JOSE 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. PEREIRA E PIANA LTDA - ME, AYMORE 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CLV MULTIMARCAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos etc.,

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Daniel Junior Mateus 

de Medeiros em face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 

S/A.

Intime-se a executada, na pessoa de seus advogados para o pagamento 

do débito atinente aos honorários de sucumbência, nos termos da decisão 

de fls. 152, no prazo de 15 dias, a contar da intimação.

Fica o executado advertido de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 

523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253931 Nr: 19846-59.2017.811.0055

 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: LEANDRO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 

Leandro Casagrande em face de Sandra Maria Pinheiro, para o fim 

de:CONVALIDAR em definitivo o despejo liminarmente deferido às fls. 

41/42;DECLARAR rescindindo o contrato de locação comercial firmado 

entre as partes, acostados aos autos às fls. 23/30.CONDENAR a 

requerida ao pagamento da quantia de R$3.800,00, somando-se a multa de 

10%, juros de 1% a.m. e correção monetária, referente aos meses de 

junho e julho de 2017 (itens IV.1 e IV.3); R$3.800,00 referente à multa 

contratual (item IX.1); R$115,14 referente as despesas de água, esgoto e 

energia (itens IV.6 e IV.8); e honorários advocatícios no valor de 10% do 

valor do débito (item IV.10).Consigna-se que os valores a título de alugueis 

deverão ser atualizados pelo INPC e acrescidas de juros legais, a contar 

das respectivas datas de vencimento.Em atenção ao princípio da 

causalidade, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios do patrono da requerente, estes em 10% do 

valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

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

Processo Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o 

transito em julgado, arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219115 Nr: 9208-98.2016.811.0055

 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: MARCELO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - 

FTC, INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA, 

LADEIA TRETTEL E DRUMOND LTDA, UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO 

UNISA, OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - OSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B, LISE SANTOS AGUIAR - OAB:BA 20.801, 

LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737, WILLIAM ADIB DIB JUNIOR - OAB:124640/SP, 

WILLIAM ADIB DIB JUNIOR - OAB:124640/SP

 Vistos,

Oficie-se a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia/MT, requisitando-se 

informações acerca da evolução funcional do requerente desde abril de 

2008, notadamente se a certificação do requerente em Técnico em 

Segurança do Trabalho permitiria sua progressão funcional, com o 

encaminhamento da tabela de progressão vinculada ao grau de instrução, 

no prazo: 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282917 Nr: 11457-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE BENTO PURITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Bradesco S/A em face de Elaine Bento Purita, fundamentada no 

Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 63V).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69, um vez que a parte autora 

comprovou que o veículo encontra-se em nome de terceiro por desídia do 

requerido.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283249 Nr: 11708-69.2018.811.0055

 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: E. P. COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ RENT A CAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por E. P. Comercial de Material Elétrico 

Ltda. em desfavor de Taiamã Rent A Car Ltda. ME, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe, objetivando o recebimento dos valores 

correspondentes notas fiscais e comprovantes de recebimento 

colacionados aos autos às fls. 19/23.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

sendo evidente o direito do autor, de sorte que a presente ação monitória 

é pertinente, nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil.

Diante disso, defiro a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos postulados na inicial, fixando os honorários advocatícios 

em 5% do valor da causa (CPC, artigo 701, caput). Anote-se que, caso o 

requerido cumpra o mandado, ficará isento do pagamento das custas 

processuais (§1º).

Conste, ainda, que no mesmo prazo poderá o requerido oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(§2º).

Expeça-se o necessário e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162070 Nr: 13150-46.2013.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA, RODOLFO JOSE 

DINIZ MAIA, DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa 

nos sentido de intimar o Advogado da parte autora, para se querer 

impugnar a contestação apresentada pela Defensoria Pública, tendo em 

vista que a mesma foi nomeada como curador especial das partes 

requeridas, Batista Filho & Cia Ltda e Daise Francis de Oliveira Silva, bem 

como manifestar acerca da certidão acostada ás fls.174, onde a parte 

requerida Rodolfo Jose Diniz Maia, apesar de devidamente citado não 

contestou a ação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246986 Nr: 14386-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR OTAVIO DA SILVA, ROSELI TEIXEIRA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDONI VEÍCULOS LTDA, WILIAN 

CAMPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 Vistos etc.,

Inviável impor o ônus de eventuais débitos e taxas atinentes ao veículo em 

face dos requeridos, uma vez que o teor da cláusula terceira, do acordo 

entabulado às fls. 111/114 e homologado por este juízo (fl. 125), é clara ao 

imputar todas as despesas, multas e impostos junto ao Detran aos 

requerentes.

Sendo assim, indefiro o pedido de fls. 130/132.

Sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58822 Nr: 476-46.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI, LÚCIO 

RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Ledi Figueiredo Bridi - OAB:9413

 Vistos etc.

Compulsando os autos, reputo inviável a contratação de terceiros para 

realização da avaliação do imóvel, visto que não cabe ao Oficial de Justiça 

a terceirização de seus atos, muito menos transferir o ônus de consultas 

externas ao executado, sendo certo que em caso de impossibilidade, a 

mesma deve ser certificada para nomeação perito com capacidade e 

experiência para o ato.

Assim, defiro o pagamento somente das diligências que forem 

efetivamente realizadas, excluindo-se os valores cobrados a título de 

honorários à imobiliária ou terceiros.

Cientifique-se o Oficial desta decisão bem como para apresente a 

quantidade das diligências a serem realizadas, devendo discriminá-las de 

forma pormenorizada e satisfatória, uma a uma, ou informar a 

impossibilidade de realização da avaliação.

Com a resposta e em caso positivo, intime-se o executado para efetuar o 

recolhimento das diligências.

Informada a impossibilidade pelo meirinho, intime-se o executado para, no 

prazo de 15 dias, manifestar se possui interesse em nomeação de perito 

para realização do ato, sob pena de declarar prejudicada a avaliação na 

forma requerida.

Com as respostas, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154277 Nr: 2907-43.2013.811.0055

 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: IRACI ANTUNES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que houve o pagamento voluntário da 

condenação pela parte requerida, conforme petição à fl. 172.

Instado (fl. 174), o autor apresentou manifestação favorável, pugnando 

pelo arquivamento dos autos (fl. 176).

Assim, ante a quitação dos valores concernentes aos honorários 

sucumbenciais, de rigor o arquivamento dos autos.

Desse modo, remetam-se os autos a Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca, conforme Provimento n.º 12/2017/CGJ.

Após, inexistindo outros pedidos das partes, determino o arquivamento 

dos autos com as anotações e cautelas legais.
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Do contrário, retornem conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191043 Nr: 7569-79.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO & CULTURA 

S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNISERRA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT, GILMAR UTZIG, ANTONIA ANGELINA 

BASANELLA UTIZIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY FISCHMANN DE 

ALKMIM NETO - OAB:17.324-O

 Vistos,

Inicialmente, translade-se aos presentes autos os cálculos judiciais 

acostados às fls. 152/161 nos autos em apenso.

Após, oportunize-se manifestação do exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, visto a existência de pagamentos do débito no curso da execução.

Com a manifestação ou decorrido o prazo, encaminhe os autos conclusos 

para análise do pedido de fls. 139/143.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 199056 Nr: 14032-37.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNISERRA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT, GILMAR UTZIG, ANTONIA ANGELINA 

BASANELLA UTIZIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO & 

CULTURA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY FISCHMANN DE 

ALKMIM NETO - OAB:17.324-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 Vistos,

Analisando detidamente aos autos, verifica-se o que o Contador Judicial 

elaborou dois cálculos judiciais. O primeiro para aferir o crédito do 

embargado e o segundo o crédito com os descontos dos pagamentos 

realizados pelo embargante.

Outrossim, constata-se que o Contador observou os parâmetros 

estabelecidos pelo Juízo, procedendo-se os descontos devidos a cada 

pagamento realizado pelo embargante. Contudo, deixou de observar que o 

valor dos honorários advocatícios fixados nos autos de execução n.º 

7569-79.2015.811.0055 foi arbitrado em relação ao valor da dívida e não 

do valor atribuído à causa.

Desse modo, HOMOLOGO os cálculos judiciais elaborados pelo Contador 

Judicial às fls. 152/161 para que surta seus efeitos legais, ressalvando o 

valor concernente aos honorários advocatícios na execução n.º 

7569-79.2015.811.0055, o qual deverá ser calculado sobre o valor real da 

dívida.

Desse modo, translade-se cópia dos cálculos judiciais de fls. 152/161 aos 

autos n.º 7569-79.2015.811.0055 em apenso.

Contudo, determino a remessa dos autos ao Contador Judicial para apurar 

o valor do débito devido na propositura da ação de execução n.º 

7569-79.2015.811.0055 (08/05/2015), descontando-se os valores pagos 

até mencionada data, com o fim de analisar o eventual valor excedido na 

execução.

Procedido os cálculos, oportunize-se manifestação das partes, no prazo 

legal.

Após, encaminhe os autos conclusos para julgamento do feito.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 281457 Nr: 10179-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Proc.10179-15.2018.811.0055 - Cód.281457

VISTOS.

1. Presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do Código de 

Processo Penal, recebo a presente denúncia oferecida pelo Parquet, 

dando o denunciado DAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA, como 

incurso no artigo da lex repressiva nela mencionado.

2. Expeça-se mandado de citação e intimação aos denunciados, para que 

nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, atendendo-se as 

modificações da Lei nº. 11.719/2008 apresente defesa preliminar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

3. Caso os denunciados informem que não possuem condições de 

constituir advogado, determino que se encaminhem os autos à Defensoria 

Pública, para que patrocine a defesa dos acusados, apresentando 

resposta à acusação no prazo legal.

4. Certifiquem-se os antecedentes criminais dos acusados junto a esta 

Comarca.

5. Oficie-se aos Institutos Estaduais de Mato Grosso e ao Nacional de 

Identificação, solicitando Folha de Antecedentes Criminais em desfavor do 

indigitado.

Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 26 de junho de 2018.

Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 189181 Nr: 5992-66.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FIRMINO DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Autos nº: 5992-66.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 189181.

Vistos.

1) Considerando que foi acostado ao presente feito a guia de condenação 

referente aos autos de Código Apolo 260701, a qual deu causa à 

regressão cautelar de regime do recuperando, dê-se VISTA dos autos ao 

Ministério Público e, após, à Defesa, para manifestação.

2) Após, RETORNEM os autos CONCLUSOS para decisão acerca de 

eventual regressão definitiva do recuperando.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 05 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212272 Nr: 3874-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR SERGIO FERNANDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 Proc. 3874-83.2016.811.0055 - Cód. 212272

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 14h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra - MT, 30 de maio de 2018.
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 Francisco Ney Gaiva

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 252026 Nr: 18412-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIENE DE SANTANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Maria Luciene de Santana Santos, Cpf: 05125873454, 

Rg: 2095615 SSP AL Filiação: Jardilina Panta dos Santos, brasileiro(a), 

natural de Limoeiro de anadia-AL, , Endereço: Rua 15, Nr 1311-N, Bairro: 

Vila Horizonte, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Entre 21 e 26 de junho de 2016, nesta comarca, a 

denunciada abandonou dois menores de idade que estavam sob seu 

cuidado, guarda, vigilancia ou autoridade e por qualquer motivo, incapazes 

de defenderem-se dos riscos resultantes do abandono.

Decisão/Despacho:Processo Crime. n° 18412-35.2017 - Código 252026 

VISTOS ETC. 1. Acolho cota do Ministério Público de fl. 45. 2. Proceda-se a 

devida citação da acusada nos termos do art. 361 do CPP, por meio de 

edital, a fim de que a mesma, nos termos do art. 396 do mesmo Código, 

apresente defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias. 3. Não sendo 

apresentada a defesa preliminar, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública desta Comarca, afim de que procedam com a defesa do acusado. 

Cite-se. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Tangará da Serra, 20 de junho de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVA, juiz de 

Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 186414 Nr: 3840-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXON DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA DEFESA DO RÉU PARA, QUERENDO, 

APRESENTE SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 142266 Nr: 1655-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO CEBALHO LEITE, SEBASTIÃO PEDRO 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Procedo a intimação do Advogado dos Réus para no prazo de 05 (cinco) 

dias apresentar alegações finais por escrito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 165790 Nr: 4708-57.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA QUE NO PRAZO DE CINCO 

DE (05) DIAS , ACOSTE AOS AUTOS O INDISPENSÁVEL INSTRUMENTO 

PROCURATÓRIO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 48301 Nr: 2829-30.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRONUNCIA

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Antônio de Jesus Filiação: Firmino Batista de Jesus e 

Alzira Maria de Jesus, data de nascimento: 03/08/1966, brasileiro(a), 

natural de Rio branco-MT, separado(a) judicialmente, trabalhador braçal, 

Endereço: Jardim São Paulo,rua 07, N. 642, Cidade: Mirassol do Oeste-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 2829-30.2005.811.0055.

Código Apolo nº: 48301.

 Vistos em correição.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Renee do Ó Souza, ofereceu 

denúncia contra Antônio de Jesus, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a 

prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso 

II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que no dia 07 de agosto de 2005, por 

volta das 16:00h, na Rua Sucupira, Jardim dos Ipês, nesta cidade e 

Comarca de Tangará de Serra/MT o imputado Antônio de Jesus, agindo 

com inequívoco ânimo homicida, por motivo torpe, mediante recurso que 

dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo 

espingarda cartucheira, que teve apreendida somente parte da referida 

arma, desferiu um (01) disparo contra a vítima Gilson Leandro da Silva, 

menor de idade, causando-lhe ferimentos na região da mamária esquerda, 

somente não se consumando a morte por circunstâncias alheias à sua 

vontade.

O acusado fora preso em flagrante delito no dia 07 de agosto de 2005 (fls. 

09 e seguintes), tendo sido a ele concedida liberdade provisória em 24 de 

agosto de 2005, cujo alvará de soltura foi cumprido na mesma data (fls. 

46/48).

A denúncia fora recebida às fls. 62, em 07 de outubro de 2011.

Citado às fls. 76, o réu, por meio da Defensoria Pública, apresentou 

resposta à acusação às fls. 77.

Às fls. 78, designou-se audiência de instrução e julgamento.

O interrogatório do réu foi realizado às fls. 110, mediante carta precatória, 

conforme mídia de fls. 112.

A audiência de instrução e julgamento fora realizada às fls. 130, 

inquirindo-se as testemunhas do caso Lázaro da Silva Ribeiro e Gil Brito 

de Barros Figueiredo, conforme mídia de fls. 133.

 O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 147/154, 

pugnando pela impronúncia do réu Antônio de Jesus, em razão da 

ausência de indícios de autoria. Alternativamente, pugnou pela 

desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal 

culposa (CP, artigo 129, § 6º).

A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou os memoriais escritos às 

fls. 155/160 verso, pugnando pela absolvição do réu, nos termos do artigo 

415, inciso II, do CPP. Requereu, alternativamente, a desclassificação do 

crime de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Antes de tudo, dessume-se que o procedimento seguiu o seu curso 

normal, atentando-se aos atos necessários e garantindo às partes o 

contraditório e a ampla defesa.

 Por outro lado, no que tange aos entendimentos jurisprudenciais 
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relacionados aos liames da sentença de pronúncia, a doutrina brasileira é 

honrosamente representada no ensino de Pacelli, conforme abaixo 

transcrevemos:

“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de 

provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à primeira, 

materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à 

autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o 

tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto 

quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente 

deve revelar um juízo de probabilidade e não de certeza.” (OLIVEIRA, 

Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, ed. DelReym 3ª edição, p. 

691).

 Com efeito, repisa-se que a sentença de pronúncia não deve, nem ao 

menos de vislumbre, usurpar a competência do egrégio Tribunal do Júri no 

exame exaustivo das provas e matérias meritórias, devendo-se, apenas, à 

luz do ensinamento acima exposto, fundamentar sua decisão analisando 

os pressupostos traçados pelo artigo 413, do Código de Processo Penal, 

abaixo delineados:

“O Juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da 

materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou 

participação”.

Consignadas tais observações, passamos à analise do juízo de 

adminissibilidade da acusação.

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

 O acusado deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo 

Tribunal Popular do Júri, pelo delito de tentativa de homicídio qualificado a 

ele imputado na denúncia, posto que encontram-se presentes os 

pressupostos da sentença de pronúncia previstos no artigo 413 do Código 

de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689/2008.

 DA MATERIALIDADE

 Da prova colhida neste processo restou comprovada a materialidade do 

crime através dos boletins de ocorrência encartados às fls. 16/18, termo 

de auto de apreensão de fls. 38, laudo de exame de lesão corporal e mapa 

topográfico para localização de lesões de fls. 43/44 verso.

 Visualizada, então, a materialidade, passamos à analise da verificação de 

indícios suficientes de autoria.

 DA AUTORIA

 No que tange aos “indícios suficientes de autoria e participação”, nota-se 

vislumbrada a incidência dos mesmos nos atos praticados pelo 

denunciado Antônio de Jesus, precipuamente, pelo que foi extraído de seu 

próprio interrogatório na fase inquisitiva, quando diz:

“ (...) o interrogado se dirigiu a residência do indivíduo “BRÁS”, local onde 

se encontrava a vítima, oportunidade em que passaram ingerir bebidas 

alcoólicas (pinga). Ocorre que quando no período da tarde, o interrogado 

viera se deparar com uma espingarda cartucheira atrás da porta da 

residência do indivíduo “BRÁS”, razão pela qual o indiciado viera se 

apossar da mesma, e após apontar para o solo, o interrogado viera 

realizar um disparo, sendo certo que apenas ação da pólvora viera atingir 

a vítima na altura do peito, causando-lhe escoriações; (...) que após 

alguns instantes chegaram no local alguns policiais militares, que 

realizaram a prisão do indiciado”. (fls. 12) (Negritou-se)

 A vítima Gilson da Silva relatou à Autoridade Policial que:

“(...) eu ouvi um tiro, senti um pouco de dor e vi sangue no meu peito e 

saímos correndo, eu o Leonardo e o Leonis para a casa da Leila, irmã do 

Leonardo e do Leonis. Que a Leila ligou par a Polícia Militar que 

compareceu no local e prendeu o Tóin”. (fls. 39/40) (negritou-se)

Nesse mesmo prumo, a testemunha Leonardo Campos Macedo afirmou à 

Autoridade Policial que:

“(...) ouvi um tiro que saiu de dentro da casa e quem atirou foi o Tóin”. (fls. 

21)

Por sua vez, a testemunha Leonis Campos Macedo informou à Autoridade 

Policial que:

“(...) de repente ouvi um tiro e vi o Tóin com uma espingarda na mão”. (fls. 

41)

As testemunhas Tatiane da Silva e Leila Campos Macedo nada relataram 

sobre os fatos (fls. 36/37).

O denunciado, em Juízo, negou a prática do crime em questão, 

retratando-se da confissão feita extrajudicialmente (mídia de fls. 112).

Em Juízo, a testemunha Lázaro da Silva Ribeiro aduziu que não realizou 

nenhuma diligência do caso, destacando apenas que no dia dos fatos se 

encontrava de plantão na Delegacia de Polícia Civil, conforme mídia de fls. 

133.

Por sua vez, inquirida judicialmente, a testemunha PM Gil Brito de Barros 

Figueiredo nada relatou sobre os fatos, aduzindo que não se recordava 

mais desta ocorrência e, após a leitura do seu termo de declarações na 

fase policial, ratificou, integralmente, o seu depoimento prestado à 

Autoridade Policial, conforme mídia de fls. 133.

A vítima Gilson da Silva não fora encontrada para ser ouvida em Juízo.

Assim, finalizada a análise dos indícios de autoria do denunciado, 

consigna-se, novamente, que é cediço que a sentença de pronúncia é um 

mero juízo de admissibilidade da acusação, com o objetivo de submeter o 

acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

 Por isso, não se exige prova incontroversa do crime e sua autoria, 

bastando, simplesmente, que haja indícios desses dois pressupostos do 

artigo 413, do Código de Processo Penal.

 Assim, nesta fase processual, o princípio que vigora e norteia a decisão 

de pronúncia é o in dubio pro societate. Vale dizer, mesmo que pairem 

dúvidas na mente do julgador sobre se é o caso de pronúncia, ou não, 

esta deve ser a sentença proferida.

 Ademais, sublinha-se que também é na toada dos entendimentos até aqui 

esposados que se deixa, por ocasião da sentença de pronúncia, de 

analisar as teses da defesa de desclassificação para o crime de lesão 

corporal culposa e decote da qualificadora do recurso que dificultou a 

defesa da vítima, eis que a análise das mesmas foge à competência deste 

Juízo, na exclusiva análise dos pressupostos de pronúncia, ínsitos no 

artigo 413 do Código de Processo Penal, sendo, por esse motivo, da 

alçada do Tribunal do Júri.

 No mesmo prumo das razões acima expendidas, eis os precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, que representam a jurisprudência pacífica 

naquela Corte a respeito do tema:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 

CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 

VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita 

revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como 

coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, 

circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da 

eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 

2º, do Código de Processo Penal. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO 

E TENTADO. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA 

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXAME DE 

ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NECESSIDADE DE ANÁLISE 

APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. COAÇÃO ILEGAL NÃO 

CARACTERIZADA. 1. Consoante o artigo 413 do Código de Processo 

Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da 

acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da 

ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando 

aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito 

condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se 

contra o réu e a favor da sociedade. 2. Para que seja reconhecida a culpa 

consciente ou o dolo eventual, faz-se necessária uma análise minuciosa 

da conduta do acusado, providência vedada na via eleita. 3. Afirmar se o 

agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser 

analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a 

narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto 

fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que 

impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. 

4. Na hipótese em apreço, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o 

paciente foi condenado pela prática dos crimes de homicídio doloso 

qualificado e tentado, o que impede esta Corte Superior de Justiça de 

desclassificar a sua conduta para a modalidade culposa, em respeito à 

soberania dos veredictos. ILEGALIDADE FLAGRANTE. QUALIFICADORAS. 

EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTA OU IMPOSSIBILITA A DEFESA DA 

VÍTIMA. MODO DE EXECUÇÃO QUE PRESSUPÕE O DOLO DIRETO. MEIO DE 

QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM. DESCRIÇÃO QUE SE CONFUNDE 

COM A DESCRIÇÃO DO DOLO EVENTUAL ATRIBUÍDO AO RÉU. COAÇÃO 

ILEGAL CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. 

Quando atua com dolo eventual, o agente não quer o resultado lesivo, não 

age com a intenção de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal. O 

resultado, em razão da sua previsibilidade, apenas lhe é indiferente, 

residindo aí o desvalor da conduta que fez com o que o legislador 

equiparasse tal indiferença à própria vontade de obtê-lo. 2. Entretanto, a 

mera assunção do risco de produzir a morte de alguém não tem o condão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 227 de 656



de atrair a incidência da qualificadora que agrava a pena em razão do 

modo de execução da conduta, já que este não é voltado para a obtenção 

do resultado morte, mas para alguma outra finalidade, seja ela lícita ou não. 

3. Não é admissível que se atribua ao agente tal qualificadora apenas em 

decorrência da assunção do risco própria da caracterização do dolo 

eventual, sob pena de se abonar a responsabilização objetiva repudiada 

no Estado Democrático de Direito. 4. A qualificadora do perigo comum, tal 

como exposta na peça vestibular, não extrapola o conceito do dolo 

eventual atribuído ao acusado no caso concreto, revelando-se 

manifestamente improcedente. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem 

concedida de ofício para excluir da decisão de pronúncia as 

qualificadoras previstas nos incisos III e IV do § 2º do artigo 121 do Código 

Penal, submetendo-se o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri pela 

prática dos crimes de homicídio simples consumado e tentado. (HC 

360.617/RR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

21/03/2017, DJe 28/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO 

TRIBUNAL DO JÚRI. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E 

DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. 

POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. 

DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 

DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. I - A revaloração da prova ou de dados 

explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando 

suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do 

material de conhecimento. Em relação às condutas praticadas pelo réu, os 

elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes 

à análise do pedido ministerial, exigindo, tão somente, uma revaloração de 

tais elementos, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. II - Não 

se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em delitos praticados no 

trânsito. Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da 

modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser calcada em prova 

por demais sólida. No iudicium accusationis, inclusive, a eventual dúvida 

não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in 

dubio pro societate. III - O dolo eventual, na prática, não é extraído da 

mente do autor mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o 

resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas 

isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável. IV - "A 

desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para 

lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse 

quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é 

fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a 

matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição 

Federal" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, Sexta Turma, Relª. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/4/2013, grifei). 

(Precedentes do STF e do STJ). V - Na espécie vertente, extrai-se das 

circunstâncias delineadas no v. acórdão elementos que autorizam a 

submissão do agravante a Júri Popular, tais como a ingestão de bebida 

alcoólica e a ausência de habilitação. Agravo Regimental desprovido. 

(AgRg no REsp 1610298/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

Em suma: denota-se que a análise da desclassificação do crime de 

tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal culposa e/ou decote 

da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima nessa quadra 

processual é medida excepcional, não aplicável ao caso presente.

 No caso em questão, por meio da prova coletada na fase inquisitiva acima 

transcrita, afere-se que a vítima foi surpreendida com o disparo de arma 

de fogo na região da mama efetuado pelo acusado, sem opor qualquer tipo 

de reação, o que por si só, afasta a incidência da exceção de extirpar a 

referida qualificadora, imperando-se a regra da sua manutenção, para fins 

do competente Tribunal do Júri enfrentar a questão meritória, 

relegando-se, de igual modo, ao Tribunal Popular a decisão acerca da 

existência ou não do animus necandi.

A propósito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE 

HOMICÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO 

CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DA 

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – SUBMISSÃO AO CRIVO DO 

CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. A materialidade do 

crime e os indícios da autoria – emergentes do laudo pericial e dos 

depoimentos da vítima e testemunhas presenciais – revelam o acerto da 

pronúncia do réu, relegando ao Tribunal do Júri a manifestação acerca da 

existência ou não do animus necandi. A desclassificação da conduta para 

o crime de lesão corporal de natureza leve fica prejudicada diante da 

inexistência de prova de que a vítima tenha sido ferida, a despeito dos 

seis disparos de arma de fogo contra ela desferidos. (RSE 59517/2017, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE 

DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE 

INTENÇÃO DE MATAR – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO 

CORPORAL – RECORRENTE QUE TERIA ESPERADO A VÍTIMA ESCONDIDO 

NO “MATO”, EFETUADO DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO E 

AFIRMADO QUE QUERIA MATÁ-LA – DEPOIMENTO DOS RECORRENTES E 

DE TESTEMUNHA – AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR NÃO 

DEMONSTRADA, DE MANEIRA INCONTROVERSA – SUBMISSÃO AO 

TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “A 

ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona 

nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como 

ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que 

somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de 

que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do 

Júri.” (TJMT, RSE nº 16127/2015) (RSE 28466/2017, DES. MARCOS 

MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, 

Publicado no DJE 04/07/2017)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE DE ARMA, HOMICÍDIO 

QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 

SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU UMA DAS CONDUTAS PARA DISPARO 

DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A 

PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – POSSIBILIDADE – 

INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA A 

PRONÚNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO 

SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – MERO JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS 

QUALIFICADORAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO EM 

ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO 

CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. A 

pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do 

crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a 

provável autoria do acusado, dispensando-se a análise do mérito com o 

fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual 

caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas. 

Assim, somente quando inequívoca a prova em seu favor deve haver a 

desclassificação pelo juiz sentenciante. Ausente a comprovação, de 

forma segura e inconcussa, sobre a caracterização da desistência 

voluntária ou da ausência de animus necandi na conduta do recorrente, 

impõe-se a reforma da decisão que desclassificou o crime de homicídio na 

forma tentada para disparo de arma de fogo, em decorrência dos 

princípios constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e 

“d”, da Constituição Federal. Somente podem ser excluídas da sentença 

de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente 

improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o 

pleno exame dos fatos da causa. (RSE 175333/2016, DES. PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/03/2017, 

Publicado no DJE 06/04/2017)

De mais a mais, denota-se nas derradeiras alegações do Ministério Público 

que o digno Promotor de Justiça invocou os efeitos do artigo 155 do 

Código de Processo Penal para fins de despronunciar o denunciado, em 

razão da impossibilidade de pronunciar o réu com base em provas 

coletadas tão somente na fase inquisitiva.

É bem verdade que o legislador pátrio, com o objetivo de evitar 

arbitrariedades e em especial atenção aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, vedou expressamente a condenação baseada 

exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos 

termos do artigo 155 do CPP.

 Entretanto, no que diz respeito à decisão de pronúncia, tal entendimento 

deve ser visto com reservas, visto que não encerra condenação, 

limitando-se, tão somente a pronunciar o agente quando presentes prova 

segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete 

exclusivamente ao Tribunal Popular, nos crimes dolosos contra a vida, 

apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das 
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provas, decidindo, por fim, pela procedência, ou não, da denúncia.

 Além disso, cumpre observar que o artigo 422 do CPP estabelece que o 

Presidente do Tribunal do Júri deverá determinar a intimação do Ministério 

Público e da defesa para apresentarem o rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, oportunidade em que ambos poderão, inclusive, juntar 

documentos e requerer diligências.

No ponto, eis os precedentes majoritários na Corte Superior de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 

MATERIALIDADE PROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA AFERÍVEIS COM BASE 

EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PROVAS 

COLHIDAS DURANTE O SUMÁRIO DE CULPA. PRONÚNCIA. 

POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Superior 

Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma 

do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas 

corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema 

recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto 

permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante 

ilegalidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é 

admissível o uso do inquérito policial como parâmetro de aferição dos 

indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, sem que isto represente 

violação ou negativa de vigência ao art. 155 do CPP. Precedentes. 3. Se 

há o reconhecimento de que elementos colhidos na fase extrajudicial 

demonstram indícios de autoria do crime doloso contra a vida, ainda que 

de maneira tênue, o juízo de pronúncia deve considerá-los, sob pena de 

contrariar as disposições do art. 413 do CPP, bem como o princípio do in 

dubio pro societate. 4. Considerando o fato de que as instâncias 

ordinárias admitiram a existência de indícios de autoria decorrentes das 

informações que defluem do inquérito policial, bem como da instrução 

judicial do sumário de culpa, a pronúncia do réu é medida que se impõe.5. 

Habeas corpus não conhecido. (HC 362.113/RS, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 

23/09/2016)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 

TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA 

BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. 

POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. 1. O 

legislador pátrio vedou expressamente a condenação baseada 

exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos 

termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à 

sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva. 2. A 

sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente 

a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e 

elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal 

do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal 

ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela 

procedência ou não da denúncia. 3. Hipótese em que a pronúncia não foi 

baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase 

pré-processual. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 

247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 

21/05/2015, DJe 02/06/2015)

Destarte, diante das provas colhidas neste processo, pode se constatar 

que se encontram presentes a materialidade da existência do crime e 

indícios suficientes da autoria do delito, razão pela qual, a pronúncia do 

acusado Antônio de Jesus é medida que se impõe.

 Ex positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, para o fim de PRONUNCIAR o acusado Antônio de Jesus, já 

qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo 

Tribunal Popular do Júri como incurso nas penas dos artigos artigo 121, § 

2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

 Nos termos do artigo 413, § 3º do Código de Processo Penal, registro ser 

desnecessária e incabível a decretação de prisão preventiva do acusado, 

bem como, a aplicação de qualquer outra medida cautelar, tendo em vista 

a ausência de requisitos para tanto.

 INTIMEM-SE, pessoalmente, os acusados, o Ministério Público e a 

Defensora Pública acerca da presente sentença de pronúncia (artigo 420, 

I, do CPP, com redação alterada pela Lei nº 11.689/2008).

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REMETAM-SE os autos ao Juízo da 1ª Vara desta Comarca, 

que é o competente para presidir a fase do judicium causae.

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

 Tangará da Serra, 06 de setembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO VERONESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO ANTONIO GARCIA (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 28/08/2018, 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: 1001656-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MACIEL SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO RODRIGUES MOTA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/08/2018, às 16h30min, 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: 1001658-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DO NASCIMENTO LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/08/2018, às 17h00min, 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: 1001659-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/08/2018, às 17h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GARIBAUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/08/2018, 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: 1001661-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEO CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPA CONSTRUCAO CIVIL 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 27/08/2018, às 15h45min, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001662-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMARA LUIZA MOREIRA TEIXEIRA (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 27/08/2018, às 16h45min, 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: 1001668-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR DA SILVA 01341503178 (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 28/08/2018, 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-94 DESPEJO

Processo Número: 1001654-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA (RÉU)

L R DE MELLO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/08/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL 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 07/08/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH ALVARENGA DE MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte promovida na pessoa de seu patrono, para 

que dentro do prazo legal, informe a este Juízo, o atual endereço de sua 

cliente.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UTIPEL - AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo de manifestação do executado 

quanto às penhoras realizadas IDs 6336246 e 8348703. Decorrido o prazo 

sem manifestação, e apenas nesta hipótese, DEFIRO o levantamento do 

valor bloqueado em favor do exequente. 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. 

Se houver manifestação do executado, tornem os autos conclusos antes 

do levantamento. Para análise do novo pedido de penhora nas contas do 

executado, deverá o exequente apresentar demonstrativo atualizado do 

débito, devendo, para tanto, ser deduzido o valor já bloqueado nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001671-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA EULALIA RIBEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001672-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENI SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001673-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA FERNANDES GONCALVES DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001674-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON ADRIANO CORDEIRO REPRESENTCOES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título que aparelha a execução (ID 13981744), aparentemente, 

está prescrito. Faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequação do pedido ao rito do processo de 

conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8010638-22.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA AMARAL ARANEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

RICARDO AUGUSTO BARBOSA OAB - MT0010061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & TEIXEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

MARIA LUIZA SOUZA DUARTE OAB - SP0085876A (ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte Executada. 

Intimo a parte Exequente para requerer o entende de direito, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000406-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CHIAPINOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER MARIANO GONCALVES OAB - MT22186/O (ADVOGADO)

AYRTON FREITAS REGO OAB - MT21817/O (ADVOGADO)

RAONNY ALVES DE SANTANA OAB - MT22158/O (ADVOGADO)

ARTHUR FREITAS REGO OAB - MT23130/O (ADVOGADO)

LUIS FELIPE MONTEIRO CHIAPINOTTO OAB - MT21932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA ROCHA FONSECA (EXECUTADO)

RONICELY PEREIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar quanto aos pedidos do ID 13379174 e 

13379360, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar 

sobre a exceção de pré executividade do ID 13068959. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para decisão. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO PEREZ SELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011463-24.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO ONOFRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO OAB - MT0017057A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 13980473 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO o pedido. 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). Caso não haja 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT,04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIR DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012302-15.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ECILO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON ARIABO QUEZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR GONCALVES DE JESUS (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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI OAB - MT2619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LYCAR AUTO ELETRICO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010786-33.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TCI TANGARA CEREAIS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ MARTINS QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011790-32.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRES FERNANDO TORMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO)

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 
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não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-76.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEY SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO TANGARA SHOPPING CENTER 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar 

interesse sobre o bem ofertado a penhora no ID 13975436. Em caso 

positivos, deverá, ainda, informar se pretende a alienação ou adjudicação 

do bem. Em caso de não aceitação, desde já, considerando presentes 

todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro 

o pedido de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do 

art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a 

sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010729-10.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO PARANHOS COITINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para expedição de certidão para os fins 

pretendidos, que deverá ser disponibilizada ao exequente. OFICIE-SE aos 

cadastros restritivos de crédito para inclusão do nome do executado em 

seus dados, no que tange ao débito executado na presente ação (art. 

782, § 3º, do CPC) Em seguida, INTIME-SE o exequente para requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010257-14.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA FERNANDA VIEIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA AZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para expedição de certidão para os fins 

pretendidos, que deverá ser disponibilizada ao exequente. OFICIE-SE aos 

cadastros restritivos de crédito para inclusão do nome dos executados em 

seus dados, no que tange ao débito executado na presente ação (art. 

782, § 3º, do CPC) Em seguida, INTIME-SE o exequente para requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GONCALVES DE JESUS (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 
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representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE OLIVEIRA (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA DA SILVA (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS SANTOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 
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FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. 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, 04 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL AGRO COM. DE FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA 

(REQUERENTE)

LUIS FERNANDO SCHIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(10 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 04 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010685-54.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELMONDES COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANI KERBER DIEL OAB - MT21492/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EPOCA PROPAGANDA LTDA (REQUERIDO)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA BOUVIE ROEWER OAB - MT0006299A (ADVOGADO)

BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE OAB - SP0346639A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se a decisão do ID 13487130, observando quanto a 

retificação do cálculo apresentado no ID 13887356. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010633-58.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAINE VAZ SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO MILENIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que a diligência de penhora na boca do caixa da 

executada restou infrutífera (ID 13951686), INTIME-SE a exequente para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 04 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012118-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BENE COLOR SILVA DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Não obstante o pedido de cumprimento de sentença do ID 

11243964, na forma dos artigos 9ª e 10ª, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do 

crédito na recuperação judicial da sociedade empresária executada. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000637-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO QUARESMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista a decisão proferida pela E. Turma Recursal, 

designo o dia 22 de agosto de 2018, às 15h30, para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no máximo 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao 

ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso 

as partes possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo 

assistidas pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio 

do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MAURICIO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 
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porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

foi infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência (a pesquisa indicou a 

existência de um veículo em nome do executado, sobre a qual pende 

restrição judicial anterior, a qual não impede nova restrição e penhora), 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o 

Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos veículos objeto de 

restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se por ora o 

executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto 

se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a pesquisa 

ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, 

o que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SELLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO DOS REIS CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

resultou no bloqueio de quantia que não garante a integralidade do débito, 

defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A diligência 

indicou a existência de dois veículos em nome do executado. Porém, sobre 

um deles pende restrição anterior decorrente de contrato com cláusula de 

alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de nova 

restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei n. 911/1969. Assim, a 

restrição recai apenas sobre o veículo livre de ônus. Sendo positiva a 

diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de 

que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora do veículo objeto de 

restrição indicado nos extratos anexos, mantendo-se por ora o executado 

como fiel depositário. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, 

inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata 

de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a pesquisa ou a 

diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000424-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR GOULART DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO HENRIQUES MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Tendo em vista que a 

diligência foi infrutífera, intime-se o exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010518-71.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILDNER LUPPI (EXEQUENTE)

FERNANDA MARCOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano de Sales OAB - MT5911/B-B (ADVOGADO)

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIDES JOSÉ FAVETTI (EXECUTADO)

VALMIR FAVETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000987-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DIAS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DALSOGLIO GARCIA OAB - SP246353-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO VOINICHS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Diante da natureza da diligência a ser realizada, o Juizado 

Especial Cível é incompetente para o cumprimento desta carta precatória. 

Promova-se a redistribuição da presente à Vara Cível competente, para 

seu devido cumprimento. Oficie-se ao Juízo Deprecante comunicando-se a 

redistribuição. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 28 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010414-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARISVALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado do 

executado, CITE-SE nos termos da decisão do ID 6380743. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DOMINGOS DE ALENCAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010620-93.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANDRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGUE RÁPIDO ARRECADAÇÃO (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS APAC 

CUIABA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INDEFIRO o pedido do ID 12792118, devendo a parte, no prazo de 

10 dias, adequar os pedidos ao que determina o art. 535 e art. 815, do 

CPC, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Sem prejuízo da determinação supra, RETIFIQUE-SE o polo 

passivo da ação, devendo, para tanto, serem excluídos o Banco do Brasil 

S/A, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Cuiabá 

MT e Pague Rápido Arrecadação, uma vez que houve improcedência dos 

pedidos em relação a estes. Cumpra-se. Intimem-se. Tangará da Serra, 05 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011555-02.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GREGORIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A habilitação nos autos de falência segue procedimento específico 

previsto na Lei 11.101/2005. Defiro o pedido para expedição de certidão 

para os fins pretendidos, que deverá ser disponibilizada ao exequente. Em 

seguida, caso nada mais seja requerido, AO ARQUIVO com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010296-06.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado da 

executada, INTIME-SE acerca da segunda parte da decisão do ID 

10473724, uma vez que houve a penhora do bem descrito no ID 

11096417. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010717-93.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A providência pleiteada no ID 12788480 já foi atendida por este 

juízo, conforme decisão do ID 12004356, onde foi deferido o pedido de 

cumprimento de sentença. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Certifique-se o decurso do prazo de manifestação do reclamado. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000376-25.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE LIRA RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. Requer o exequente a penhora sobre produção da safra de 

milho/2018 da Fazenda Bocaiuva, uma vez que aduz tratar-se de 

propriedade do executado. Contudo, não trouxe qualquer documento 

comprobatório de que, tanto a propriedade quanto a safra ali produzida se 

tratam de bens pertencentes ao executado. Assim, a fim de se evitar uma 

possível penhora em nome de terceiro, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 10 dias, trazer aos autos documento apto a comprovar que, 

tanto a propriedade Fazenda Bocaiuva, quanto a safra de milho/2018 ali 

produzida, são efetivamente de propriedade do executado. Deverá, ainda, 

ser advertido que caso não o faça no prazo assinalado, os autos serão 

extintos sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA VIEIRA DE ARAUJO (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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que foram juntados aos autos dois termos de 

audiência de conciliação (IDs 12672990 e 12672845) determino ao Sr. 

Conciliador que, no prazo de 10 dias, esclareça qual dos dois termos 

pertence a este processo. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012199-08.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLESSIA SILVA BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar quanto ao pedido de liberação do valor 

depositado nos autos, determino seja certificado o decurso do prazo para 

oferecimento dos embargos pela executada; caso não tenha sido ainda 

intimada para tanto, deverá a Secretaria providenciar sua intimação. Sem 

prejuízo, certifique-se a respeito do valor total depositado nos autos. Caso 

tenha decorrido o prazo para manifestação por parte da executada, e 

apenas nesta hipótese, desde já defiro o pedido para levantamento dos 

valores pela exequente, que deverá, em 10 dias após o levantamento, 

apresentar demonstrativo atualizado do débito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001112-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRIJALVINA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 13910541. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos 

reclamados para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme 

preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, 

tendo em vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante 

da natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. 

Não obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 5 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000021-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON STEIGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

13236804), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 13910743. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta indicada pela profissional 

responsável pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro 

servidor que atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá 

providenciar imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este 

Juízo. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota 

fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, 

certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta ou 

eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para sentença 

ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos reclamados 

para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme preceitua o 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em 

vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante da 

natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. Não 

obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 5 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR TERESINHA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. P. DA SILVA - ELETRONICA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando o teor da certidão do ID 12911529, em juízo de 

admissibilidade ao recurso inominado interposto, deixo de recebê-lo e 

remetê-lo para superior apreciação, tendo em vista a ausência de preparo 

na forma e prazo previstos no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, o que 

acarretou sua deserção. Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se o 

determinado na sentença proferida nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. STURM EIRELI - ME (REQUERIDO)

GERALDO MARTINS CHAVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos Juizados Especiais a citação por edital é possível, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante e, especialmente, do FONAJE, 

porém apenas nos processos de execução. No entanto, não tem 

cabimento quando se trata de processo de conhecimento, em razão da 

expressa proibição do art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/1995. Assim, INDEFIRO 

o pedido de citação por edital. Outrossim, DEFIRO o pedido para exclusão 

do reclamado Pingo Veículos do Polo passivo da ação, devendo a 

Secretaria Judicial proceder as retificações necessárias. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requer o que entender de direito, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 05 de julho de 2018. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

JOSEFINA MARIA DA SILVA COUTO OAB - 731.919.731-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010572-37.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DURAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para oferecimento dos 

embargos, cumprindo as determinações do despacho do ID 12775055. 

Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO WILHAN DAHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que já declarei minha suspeição para julgamento 

do conflito, façam os autos conclusos ao meu substituto legal. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FARIAS LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O processo já foi sentenciado. Cumpra-se a sentença e 

arquivem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FANTIN SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012312-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Providencie-se o cadastramento do Dr. José Fábio Pantolfi Ferrarini 

como patrono do exequente, devendo todas as intimações serem 

realizadas em seu nome, conforme pedido do ID 811504. Assim, INTIME-SE 

novamente o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011330-16.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há no dispositivo da sentença (ID 10156749) imposição de 

pagamento de valores à reclamante. Há apenas a declaração de nulidade 

dos contratos e a imposição de obrigação de fazer consistente no 

recolhimento do FGTS referente ao período da prestação de serviço, 

conforme pedido formulado na petição inicial; aliás, nem consta na petição 

inicial requerimento para imposição de pagamento de valores à parte 

reclamante. Por essa razão, não há como ser deferido o pedido do ID 

13107601. Intime-se o reclamante a fim de que requeira o que entender 

cabível, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, o que desde já 

fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 203685 Nr: 17688-02.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR JOSE MEGGIOLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Intimo o indiciado por meio de seu advogado acerca da sentença de 

fls.85,86,87 e 88 bem como, para querendo, oferecer recurso no prazo de 

10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SARA AURELIA VARNIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por dano moral postulando em sede de medida de urgência 

que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados no cartão de 

crédito informado na inicial, alegando que embora tenha contratado os 

serviços da reclamada em 2012, manifestou expressamente o 

desinteresse na renovação da assinatura da revista nos anos 

subsequentes. Decido Do disposto no art. 300 do Código de Processo 

Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

analise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável declaração 

de inexistência de débito e o indevido desconto das parcelas no cartão de 

crédito da reclamante. São verossímeis as alegações da reclamante, no 

sentido de que não assumiu a obrigação em tela, pois da análise dos 

documentos juntados com a inicial é possível inferir que a reclamante 

expressamente manifestou o desejo de não renovar o contrato de 

fornecimento das revistas descritas na inicial (id 13974720). O periculum 

in mora evidencia-se pelo fato de que os descontos das parcelas podem 

comprometer o orçamento da reclamante, daí resultando, com grande 

probabilidade, prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio de 

dano de difícil reparação. Como consequência, advém a necessidade de 

deferimento da concessão da tutela de urgência antecipada neste tocante, 

pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto 

é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo fato da 

possibilidade da declaração de inexistência de débito e os indevidos 

descontos das parcelas, e o periculum in mora, vez que os citados 

descontos podem causar prejuízos à reclamante e, caso não sejam 

suspensos, certamente causarão outros prejuízos de difícil reparação. Por 

fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez 

que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Com essas razões, presentes 

os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a concessão de tutela antecipada a fim de determinar que a 

reclamada se abstenha de debitar as parcelas do contrato descrito na 

inicial, no cartão de crédito da parte reclamante, sob pena de multa que 

fixo em R$ 1.000,00 para cada cobrança realizada em desacordo com 

esta decisão. 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, 5 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001682-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de medida 

de urgência, consistente em determinar que a reclamada se abstenha de 

promover cobranças relativas aos contratos descritos na inicial, bem 

como se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, ao argumento que nunca contratou com a reclamada. DECIDO. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 
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A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia na provável declaração de inexistência de débito. Não se 

pode olvidar que o lançamento do nome do reclamante no banco de dados 

de serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e 

outros, tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se 

vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, 

Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 

04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes 

a atitude do credor se mostra precipitada, as consequências em 

detrimento do consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, 

com abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além 

de reflexos negativos na sua honra ou boa fama. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de concessão da 

tutela de urgência antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos à reclamante . Levando em 

consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas pelas 

empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na 

maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais 

ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros 

de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao fato de que 

não seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, 

devendo a prova da pendência do débito, se for o caso, ser produzida 

pela empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a pendência de pagamento, a presente decisão poderá 

perfeitamente ser revogada. 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. 

Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em 

vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a 

consequente ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato 

de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem como o 

fundado receio de dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o 

bloqueio de crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar que a reclamada se abstenha de 

inscrever o nome do reclamante nos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), bem como que se 

abstenha de efetuar cobranças com relação aos débitos objeto da 

presente demanda. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta 

do Sr. Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 5 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-89.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS DEFIRO a penhora de bens móveis da parte executada, inclusive 

os que guarnecem sua residência, a fim de satisfazer a pretensão do 

exequente, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, 

penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão 

dos bens residenciais essenciais à habitabilidade, devendo observar a 

ordem legal prevista no artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem 

como proceder à imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o 

entendimento de nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA 

DE CONJUNTO DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE 

SOM, FORNO DE MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. 

IMPENHORABILIDADE APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E 

FUNCIONALIDADE DA RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade 

da residência do executado como o conjunto de estofados, a estante e o 

fogão, assim como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. 

Entretanto, o aparelho de som e o forno de microondas não são bens 

essenciais à dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não 

estando acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem 

Residencial da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 

8.009/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 

71001460450; Santana do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. 

Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; 

Pág. 114) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE 

GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE 

DUPLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência seja inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI VENANCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 
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efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

resultou na penhora de valor ínfimo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência (o sistema indicou a 

existência de um veículo em nome do executado que, embora já possua 

restrição judicial anterior, não impede nova restrição e penhora), 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o 

Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos veículos objeto de 

restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se por ora o 

executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto 

se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a pesquisa 

ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, 

o que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO VIEIRA OAB - MT0012983A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

resultou no bloqueio de valor ínfimo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos 

extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Caso a pesquisa ou a diligência de penhora de 

bens seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001247-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARBONERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PRATES PEGNORATTO (REQUERIDO)

RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

foi infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. A diligência pelo sistema RENAJUD indicou a 

existência de três veículos nos nomes dos executados. Porém, sobre 

todos eles pende restrição anterior decorrente de contrato com cláusula 

de alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de nova 

restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei n. 911/1969. Assim, 

intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON LUIZ PSCHEIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

resultou no bloqueio de valor ínfimo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. A pesquisa indicou a existência de dois veículos 

no nome do executado. Porém, um deles consta a informação 

"baixado/venda". Por esse motivo, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à 

penhora do veículo objeto de restrição indicado nos extratos anexos, 
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mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. Uma vez 

efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do 

art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja 

infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001273-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Considerando que a diligência foi inexitosa, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa 

pelo RENAJUD foi infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001352-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL PONCONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

resultou no bloqueio de valor que não garante a integralidade do débito, 

defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa 

pelo sistema RENAJUD indicou a existência de quatro veículos em nome do 

executado. Porém, sobre todos eles pende restrição anterior decorrente 

de contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que impede 

a inserção de nova restrição, nos termos do art. 7º-A do Dec.-Lei n. 

911/1969. Assim, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011301-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXINHO ANGOLA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT0018690A (ADVOGADO)

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT0011574A (ADVOGADO)

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ADEIR CLEMENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE ALEIXO GONÇALVES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SIMONE SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEIDE SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Considerando que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Considerando que a diligência 

pelo RENAJUD também foi inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOENY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Considerando que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 
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os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a diligência 

pelo RENAJUD também foi inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011400-72.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA MARIA COELHO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT0008852A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA LIRA (EXECUTADO)

MARA RUBIA MEDEIROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Sem prejuízo da determinação supra, OFICIE-SE a Conta Única do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, a fim de solicitar informações quanto a 

vinculação dos valores bloqueados no ID 6205586. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000511-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLANETA MOTOS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000511-33.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 6.190,87 AUTOR: M 2 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA RÉU: PLANETA MOTOS E 

ACESSORIOS LTDA - ME Intimação da advogada da parte autora para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão do oficial de justiça constante 

no ID 13653421. Lucas do Rio Verde - MT, 5 de julho de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002359-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOMIR DAL BOSCO (EXECUTADO)

ROMEU DALBOSCO (EXECUTADO)

R. DALBOSCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002359-55.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: R. DALBOSCO 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, ROMEU DALBOSCO, CLODOMIR DAL 

BOSCO Vistos etc. I. Intime-se a parte autora para apresentar a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Após, venham conclusos. II. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002227-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002227-95.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: FABIO ROBERTO 

MARQUES DE ALMEIDA 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23375 Nr: 1213-79.2007.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS RIANI BORGHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Gomes Portela dos 

Santos - OAB:40.785/BA

 CÓDIGO 23375.

 Vistos etc.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA NACIONAL em 

face de REGIS RIANI BORGHARDT, tendo este arguido exceção de 

pré-executividade às f. 62/68 alegando a ocorrência da prescrição, ao 

argumento de já haver transcorrido período de tempo superior a 05 (cinco) 

anos entre a data da constituição definitiva do crédito e sua citação.

 A exequente/excepta manifestou sobre a exceção de pré-executividade 

às f. 74/75, onde refutou a ocorrência da prescrição.

 2. É o relatório do necessário. DECIDO.

Com efeito, a exceção de pré-executividade é incidente processual 

instalado a pedido da parte executada, e cuja finalidade é interromper 

procedimento satisfativo que padece de defeito grave, aferível de plano, 

em razão do qual falece ao exequente direito substantivo ou adjetivo de 

impor ao executado os ônus decorrentes da atuação coercitiva estatal, em 

especial a constrição e expropriação de seu patrimônio.

A exceção é cabível, independentemente da segurança do juízo, quando a 

insurgência versar sobre questões de ordem pública, tais como ausência 

ou nulidade do título executivo, ausência de pressupostos processuais ou 

condições da ação, ou, ainda, a existência de fatos modificativos ou 
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extintivos do direito do exequente, tais como prescrição, decadência e 

extinção do crédito por pagamento ou compensação.

 Em qualquer das hipóteses, o fundamento do incidente no que se 

compreenda a causa de pedir próxima e remota deve ser demonstrado de 

plano, posto que inadmissível qualquer tipo de dilação probatória no 

incidente.

In casu, não obstante a executada tenha sustentado matéria que 

eventualmente poderia ensejar a extinção do direito da exequente 

(prescrição), tenho que a exceção arguida é de ser rejeitada, senão 

vejamos.

 Estabelecem os artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional que “o 

direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 

5 (cinco) anos, contados (i) do primeiro dia do exercício seguinte àquele 

em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (ii) da data em que se 

tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o 

lançamento anteriormente efetuado” e que “a ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva”.

 O prazo para que a Administração Tributária promova o lançamento é 

decadencial, enquanto o prazo para que se ajuíze a ação de execução 

fiscal é prescricional. O lançamento é o marco que separa a prescrição da 

decadência. Dessa forma, antes do lançamento fala-se em prazo 

decadencial (prazo para que o Fisco exerça o direito de lançar). Quando o 

lançamento validamente realizado se torna definitivo, não mais de fala em 

decadência, e sim em prescrição (prazo para o ajuizamento de execução 

fiscal).

 Ainda, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, 

processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, em se tratando de 

tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo a quo do prazo 

prescricional para o ajuizamento da ação executiva tem início com a 

constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da 

respectiva declaração pelo contribuinte, declarando o valor a ser 

recolhido, ou do vencimento do tributo, o que for posterior.

 Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR 

JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO 

CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). 

PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. 

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. 

PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ 

DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA 

VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA 

DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer 

a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data 

estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária 

declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos 

sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o 

dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida 

a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer 

das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do 

prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, 

Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado 

em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro 

Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 

638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 

13.06.2005). 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta 

assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo 

despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor."3. A constituição 

definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do 

prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de 

cobrança judicial do crédito tributário. 4. A entrega de Declaração de 

Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e 

Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista 

em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a 

Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização 

do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do 

artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 5. O aludido 

entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, 

verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito 

fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência 

por parte do Fisco." 6. Conseqüentemente, o dies a quo do prazo 

prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do 

crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da 

obrigação tributária expressamente reconhecida. 7. In casu: (i) cuida-se 

de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por 

homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro 

presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de 

rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do 

tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 

05.03.2002. 8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, 

independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou 

arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem 

auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à 

época - Decreto 1.041/94). 9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas 

jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o 

último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando 

os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56). 10. Assim 

sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) "a 

declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, 

em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) "o que é 

entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, 

que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja 

decadencial, seja prescricional", sendo certo que "o Ajuste Anual somente 

tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 

75/76). 11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, 

uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 

1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário 

anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de 

recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão 

regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos 

créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de 

Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não 

procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos 

ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)." 12. 

Conseqüentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a 

pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na 

data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, 

escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os créditos 

tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002). 13. Outrossim, 

o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da 

execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se 

incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional 

continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, 

até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor 

(ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a 

anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 

14. O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a 

interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da 

ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei 

Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o março 

interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do 

executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve 

ser empreendida no prazo prescricional. 15. A doutrina abalizada é no 

sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não 

exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do 

prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', 

pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido 

(exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou 

seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é 

também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida 
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torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda 

quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e 

interrompe a prescrição. § 1º A interrupção da prescrição retroagirá à 

data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da 

propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, 

que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura 

da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo 

prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será 

expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o 

que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é 

desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo 

consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, 

deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz 

de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Ed. Max 

Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da 

ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o 

termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas 

no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 17. Outrossim, é certo que 

"incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias 

subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela 

demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, 

do CPC). 18. Conseqüentemente, tendo em vista que o exercício do direito 

de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso qüinqüenal 

(30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos 

(30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda 

que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em 

junho de 2002. 19. Recurso especial provido, determinando-se o 

prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do 

artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Relator: Ministro 

LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/05/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO)”

Portanto, tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, 

ocorrendo a declaração do contribuinte desacompanhada do seu 

pagamento no vencimento e não sobrevindo quaisquer das causas 

suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo 

prescricional, não se aguarda o decurso do prazo decadencial para o 

lançamento. A declaração do contribuinte elide a necessidade da 

constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em 

dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer 

procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte.

 Em outras palavras, o termo inicial da prescrição, em caso de tributo 

declarado e não pago, não se inicia da declaração, mas da data 

estabelecida como vencimento para o pagamento da obrigação tributária 

declarada.

Na hipótese dos autos, trata-se de execução de valores referente a 

débitos de IRPJ, COFINS e PIS, declarados pelo contribuinte através de 

declaração de rendimentos, com vencimentos entre 15/08/2003 e 

30/01/2004, consoante se extrai das CDA’s de f. 04/17.

Considerando que o ajuizamento da presente execução fiscal se deu em 

04/05/2007, ou seja, antes do transcurso do prazo de cinco anos após os 

vencimentos, não há que se falar em prescrição.

Ademais, em que pese o executado tenha sido citado apenas em 

13/10/2014 (f. 70), não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça 

decidiu, em recurso especial representativo da controvérsia, que iniciado 

o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, a interrupção 

da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do 

CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida 

pela Lei Complementar nº 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação.

 Por outro lado, no que se refere à prescrição intercorrente, cumpre 

destacar que o mero decurso do prazo quinquenal, por si só, não é 

suficiente para a sua configuração, a qual pressupõe a inércia/desídia da 

parte exequente quanto ao prosseguimento do feito, fato que efetivamente 

não ocorreu no caso em análise, onde a exequente jamais permitiu a 

paralisação infundada e demasiada do feito.

 Assim, nas circunstâncias, em que pese o longo período de tramitação da 

execução fiscal, não restando evidenciada a inércia da exequente, não há 

que se falar em prescrição intercorrente.

 Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

 “TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF 

E 356/STF. PRESCRIÇÃO DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ. 1. 

O argumento no sentido de que a prescrição já estaria consumada quando 

da citação do executado não foi objeto de análise pela Corte de origem, no 

julgamento dos embargos infringentes, o que atrai a incidência das 

Súmulas 282/STF e 356/STF. 2. Se a constituição definitiva do crédito 

tributário tivesse ocorrida em 1.1.1999, o termo final para a citação, ainda 

que por edital - fato interruptivo da prescrição, nos termos da redação 

original do art. 174 do CTN -, seria 31.12.2003, momento posterior à efetiva 

citação. Prescrição direta não ocorrente. 3. A pacífica jurisprudência 

desta Corte firmou-se no sentido de que somente a inércia injustificada do 

credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal. REsp 

1306331/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado 

em 7.8.2012, DJe 14.8.2012. (STJ - AgRg no AREsp 284.088/MG, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, 

DJe 15/04/2013)”

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DESIDIOSA DA FAZENDA PÚBLICA. 

SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte reconhece a prescrição intercorrente da 

execução fiscal apenas se estiverem presentes os seguintes 

pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e comprovação de que o 

feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente. 2. 

Considerando os elementos fático-probatórios fixados pela Corte de 

origem, não há que se falar em prescrição intercorrente, ante a ausência 

da comprovação da desídia ou do abandono processual da Fazenda 

Pública, tal análise encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

não provido. (STJ - AgRg no AREsp 175.260/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013)”

 “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 

FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. CITAÇÃO APÓS O PERÍODO DE 

CINCO ANOS, CONTADOS DA CITAÇÃO DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. 

INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (...) 4. O STJ, no julgamento do RESP 

1.222.444/RS, julgado no rito do art. 543-C do CPC, pacificou a orientação 

de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas 

com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. 

Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente". 

5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1355982/SC, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 

18/12/2012)”

3. Ante o exposto, não restando configurada nenhuma espécie de 

prescrição, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela 

executada, mantendo em andamento a presente execução.

3.1. Sem custas e honorários por se tratar de mero incidente.

3.2. Abra-se vista dos autos à Fazenda Pública para, no prazo de 15 

(quinze) dias, atualizar o débito e requerer o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito.

3.3. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 02 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25063 Nr: 2913-90.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO AUGUSTINHO LORENZI, GIOVANI 

MARCELLO PALOSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 CÓDIGO 25063.

Vistos etc.

1. Segundo se verifica às f. 137/164, o executado GIOVANI MARCELLO 

PALOSCHI arguiu exceção de pré-executividade sustentando a prescrição 

intercorrente do título executivo que ampara a presente execução, ao 

argumento de que a sua citação e certificação do falecimento do devedor 

principal se deu em 20/08/2008 e apenas em agosto de 2017 se efetivou 

penhora online em sua conta. Afirma que entre tais datas a exequente 

peticionou apenas de forma genérica, requerendo sucessivamente e até 

mesmo intempestivamente a suspensão do feito, deixando de cumprir a 

determinação quanto à regularização processual do devedor principal, 

bem como de promover os atos executórios em relação a sua pessoa 
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(executado fiador).

 Sustenta, ainda: a) a extinção do processo em virtude da ausência de 

citação válida do primeiro executado; b) a nulidade da penhora em face da 

ausência da regularização processual do primeiro executado (falecido); c) 

a nulidade da penhora (excesso) em razão da demora injustificável da 

exequente, resultando na atribuição de juros e correções; d) a nulidade da 

penhora pela inobservância da prioridade da penhora sobre a garantia real 

pactuada (penhor de safra); e e) a nulidade da penhora pelo fato da 

garantia real pactuada ser equivalente ao dobro do valor da dívida, 

ensejando a exclusão do fiador do polo passivo.

 A exequente/excepta impugnou a exceção de pré-executividade às f. 

167/183, alegando, em síntese, que a pretensão do excipiente é 

incompatível com os limites do incidente, sendo matéria de embargos e não 

matéria de ordem pública. Alega, ainda, a inocorrência da prescrição.

2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Com efeito, a exceção de pré-executividade é incidente processual 

instalado a pedido da parte executada, e cuja finalidade é interromper 

procedimento satisfativo que padece de defeito grave, aferível de plano, 

em razão do qual falece ao exequente direito substantivo ou adjetivo de 

impor ao executado os ônus decorrentes da atuação coercitiva, em 

especial a constrição e expropriação de seu patrimônio.

A exceção é cabível quando a insurgência versar sobre questões de 

ordem pública, tais como ausência ou nulidade do título de crédito, 

ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, ou, ainda, 

a existência de fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, 

tais como prescrição, decadência e extinção do crédito por pagamento ou 

compensação.

 Em qualquer das hipóteses, o fundamento do incidente no que se 

compreenda a causa de pedir próxima e remota deve ser demonstrado de 

plano, posto que inadmissível qualquer tipo de dilação probatória no 

incidente.

- DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Embora o instituto da prescrição intercorrente só tenha sido 

regulamentado com o NCPC (artigo 924, inciso V), sua aplicação já era há 

muito tempo reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência no âmbito das 

execuções de título extrajudicial, e tem como objetivo penalizar o credor 

que se mantém inerte, mesmo ciente de que deve impulsionar a ação, 

sendo que o respectivo prazo começa a fluir a partir do instante em que o 

exequente, ciente de seu encargo - dar prosseguimento ao feito - , não o 

faz, deixando a demanda executiva parada por período de tempo superior 

ao prazo prescricional referente ao título executivo, o qual, no caso em 

comento, por se tratar de instrumento particular, é de 05 (cinco) anos 

(artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil).

Impende ressaltar que a fixação de prazos prescricionais pelo 

ordenamento jurídico tem por função primordial imprimir estabilidade e 

segurança às relações jurídicas, impedindo que estas se protraiam 

perpetuamente, colocando os sujeitos, indefinidamente, à mercê do titular 

de um direito.

Nas precisas palavras de Paulo Lobo, citado por Arnaldo Rizzardo, “a 

pessoa tem de exercer e exigir seu direito em tempo razoável, máxime 

quando se tratar de bens econômicos. A vida social é um eterno 

movimento. Quem deixa inerte seu direito compromete sua inerente função 

social. Não há direito isolado que possa ser usufruído apenas para si, em 

consideração com o meio social, ou deixado de lado indefinidamente, sem 

consequência. A ordem jurídica fixa, portanto, prazos que considera 

adequados, dentro dos quais o titular do direito deve exercê-lo 

definitivamente, por exigência de segurança do tráfico jurídico, de certeza 

das relações jurídicas e de paz social” (Prescrição e decadência. Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 4).

Em razão desse imperativo de preservação da estabilidade social e da 

segurança jurídica é que se afirma que, no ordenamento jurídico pátrio, “a 

prescritibilidade é a regra, só havendo falar em imprescritibilidade em 

hipóteses excepcionalíssimas previstas em lei” (STJ - REsp 1.310.114/RS, 

4ª Turma, DJe de 08/09/2015).

Consoante anota Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “a 

prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada a ininterrupta 

do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a 

ocorrência da própria perda da pretensão” (Curso de Direito Civil: 1 – Parte 

Geral e LINDB. São Paulo: Atlas, 2015, p. 636).

Explanando acerca da aplicação da prescrição intercorrente, eis a 

preleção extraída de julgamento proferido pelo STJ: “Cumpre, antes de 

tudo, entender que a prescrição intercorrente, consoante aplicação, é 

resultante de construção doutrinária e jurisprudencial para punir a 

negligência do titular de direito e também para prestigiar o princípio da 

segurança jurídica, que não se coaduna com a eternização de pendências 

administrativas ou judiciais”. (REsp 1034191/RJ, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 26/05/2008)

Especificamente quanto à pretensão executória, o prazo da prescrição 

intercorrente começa a correr com o decurso do lapso temporal fixado 

pelo juiz para a realização de uma determinada diligência pelo credor. A 

cada cumprimento, a contagem do prazo prescricional é interrompida, 

reiniciando-se sempre que se esgotar o prazo deferido para a prática de 

um ato.

 De igual forma, interrompe-se o prazo prescricional sempre que deferida 

a suspensão da execução, reiniciando-se com o decurso do prazo da 

intimação da parte exequente para promover o prosseguimento do feito.

 Conquanto o prazo de suspensão do processo por vezes seja indefinido, 

a retomada de seu curso e reinício do prazo da prescrição intercorrente 

pressupõe a intimação do credor para diligenciar no processo, porque é a 

sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.

 A propósito, os seguintes precedentes do egrégio Superior Tribunal de 

Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. 1. Suspenso o processo de execução 

por ausência de bens penhoráveis, não flui o prazo prescricional pelo 

mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para 

a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a 

intimação do credor para diligenciar no processo. 2. Agravo regimental 

não provido. (AgRg no REsp 1463664/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

30/10/2014)”

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. DECRETAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. 1.- Estando suspensa a execução, 

em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo 

prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, hipótese que 

a extinção do processo por inércia do exequente em promover o 

andamento do feito não pode se dar sem a sua intimação prévia e pessoal. 

Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 

1357272/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/04/2014, DJe 19/05/2014).”

In casu, analisando o contido no caderno processual e nos registros do 

Sistema Apolo, verifica-se que a execução foi ajuizada em 09/10/2007, 

teve despacho inicial em 24/10/2007, e o excipiente Giovani Marcello 

Paloschi foi citado pessoalmente em 20/08/2008 (f. 58), ocasião em que o 

Oficial de Justiça certificou, ainda, ter obtido informação quanto ao 

falecimento do primeiro executado (Mario Augustinho Lorenzi).

 A exequente manifestou nos autos em 15/10/2008 postulando pela 

substituição processual do executado falecido (f. 62), sobrevindo a 

decisão de f. 65/66, da qual a exequente foi intimada em 19/06/2009 (f. 

67-v), vindo a peticionar novamente em 29/06/2009 (f. 68).

 O feito foi impulsionado pelo juízo em maio/2010 (f. 70 e f. 72), com a 

intimação da exequente para prosseguimento em 22/02/2011 (f. 75-v).

 Em 16/03/2011 a exequente peticionou postulando pela suspensão do 

feito (f. 76), o que só foi analisado pelo juízo em 12/09/2011 (f. 78).

 Na sequência, antes mesmo da confirmação da intimação da exequente 

para prosseguimento (retorno do AR), a mesma manifestou juntando 

documento e requerendo mais uma vez a suspensão (f. 80/82 – em 

08/02/2012).

 Após, instada a se manifestar em 05/10/2012, peticionou em 26/06/2013 

(f. 84) requerendo novamente a suspensão, e, em 18/08/2013 (f. 86), 

requerendo a pesquisa de bens em nome dos executados.

Foram proferidas decisões às f. 91 e 93 determinando a suspensão do 

feito.

 Intimada para prosseguimento em 04/02/2015, a exequente manifestou em 

15/04/2015 (f. 99) requerendo mais uma vez a suspensão.

 Intimada novamente em 18/08/2015, reiterou o pedido de suspensão em 

04/09/2015 (f. 102).

Certificado o decurso do prazo da suspensão (f. 103), a exequente foi 

intimada para prosseguimento em 09/05/2016 e 01/08/2016, 

permanecendo inerte até 30/01/2017, quando peticionou juntando 
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documento e requerendo nova suspensão (f. 110).

Após, intimada em 02/06/2017, formulou em 09/06/2017 pedido de penhora 

online em face do excipiente e citação do primeiro executado na pessoa 

de seu herdeiro (f. 112).

Por meio da decisão de f. 113 fora deferido o pedido de penhora via 

BACENJUD, culminando no bloqueio de numerário disponível em contas do 

excipiente, no valor R$ 438.686,73 (f. 114/115).

Em resumo, estas foram as manifestações da exequente no decorrer do 

processado até o momento.

 Do relatado, observa-se que embora a execução tenha sido proposta há 

mais de 10 (dez) anos, não houve inoperância/desídia da parte exequente 

pelo período necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente 

(no caso, 05 anos). Não houve a estagnação do processo por inércia da 

exequente. Houveram sim diversos pedidos e períodos de suspensão do 

feito, situações nas quais não há que se falar em contagem de prazo 

prescricional, conforme fundamentação retro.

 A pronúncia da prescrição intercorrente só se justificaria se a parte 

exequente buscasse reconstituir o procedimento mais de 05 (cinco) anos 

após ter sido intimada e ficado sem promover nenhuma movimentação no 

processo, o que, definitivamente, inexiste no presente caso.

Rejeito, portanto, a alegação da ocorrência de prescrição intercorrente.

 - DA EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 

VÁLIDA DO PRIMEIRO EXECUTADO – DA NULIDADE DA PENHORA EM 

FACE DA AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO PRIMEIRO 

EXECUTADO

O falecimento do executado no curso do processo impõe a sua sucessão 

processual, nos moldes do art. 110 do CPC, e não a extinção do processo 

executivo.

No caso dos autos, embora ainda pendente a regularização da sucessão 

processual do primeiro executado (Mario Augustinho Lorenzi), tal fato não 

implica em nulidade da penhora de valores realizada em face do segundo 

executado, ora excipiente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA A EXECUTADA CITADA. Nos 

termos do artigo 117 do CPC, os litisconsortes serão considerados, em 

suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no 

litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não 

prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar . Por decorrência, 

conquanto pendente a citação dos litisconsortes, não se obsta a prática 

de atos executivos contra a executada regularmente citada. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076179563, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene 

Maria Michel, Julgado em 17/05/2018)”

Logo, a pendência da sucessão processual do primeiro executado 

(falecido) não obsta a prática de atos executivos contra o litisconsorte já 

regularmente citado, tratando-se, ademais, de medida que prestigia a 

efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo.

 A respeito, a lição de Araken de Assis (Manual da execução. 4ª ed. São 

Paulo: Thomson Reuters, Brasil, 2018, p. 110.):

“(...) Importa realçar, entrementes, que a falta de citação de um dos 

litisconsortes não impede o prosseguimento da execução quanto aos 

restantes. Reforça tal ideia a disposição do art. 915, § 1.º: o prazo para 

embargar, movida a execução contra vários executados, contar-se-á 

individualmente para cada qual, salvo no caso dos cônjuges e dos 

companheiros”.

Ademais, ainda que houvesse eventual causa extintiva da execução em 

relação ao primeiro executado (hipoteticamente falando), não haveria 

nenhum óbice quando ao prosseguimento do feito em relação ao segundo 

executado.

 - DA NULIDADE DA PENHORA PELA INOBSERVÂNCIA DA PRIORIDADE 

DA PENHORA SOBRE A GARANTIA REAL PACTUADA (PENHOR DE 

SAFRA) – DA NULIDADE DA PENHORA PELO FATO DA GARANTIA REAL 

PACTUADA SER EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR DA DÍVIDA

 Quanto à priorização da penhora da garantia pignoratícia, deve-se 

observar que ela é instituída em benefício do credor de modo a facilitar a 

realização do crédito.

Contudo, tenho que a preferência para a penhora do bem dado em 

garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a 

garantia é instituída em benefício daquele, não deste.

Entender de forma contrária seria o mesmo que colocar o credor 

pignoratício em uma situação inferior a do credor quirografário, pois este 

poderia penhorar diretamente dinheiro, ao passo que o credor pignoratício 

somente poderia efetuar a penhora do bem dado em garantia.

Não é por outra razão que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nas 

hipóteses de inexistência, deterioração ou dificuldade de alienação do bem 

dado em garantia, tem admitido que a penhora recaia sobre bem diverso 

do oferecido em garantia.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS BENS DADOS EM 

PENHOR NA OPORTUNIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA DE OUTROS 

BENS DOS DEVEDORES. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 655, 

§ 2º, E 620 CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Assentado o fato de que 

na oportunidade da execução não existiam mais os bens dados em 

garantia pignoratícia, não viola os arts. 655 e 620, CPC, a concretização 

da penhora sobre outros bens dos devedores. II - Indemonstrada a 

desobediência à gradação prevista na lei, descabida a pretensão de 

substituição dos bens penhorados, sem a concordância da credora, por 

bens elencados pela lei em categoria inferior de prioridade. (REsp 

309.545/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA 

TURMA, DJ 09/09/2002)”

“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. EXECUÇÃO 

APARELHADA PELA RÉ, NOS MESMOS AUTOS, QUANTO AO SALDO 

DEVEDOR APURADO (ART. 899, § 2º, DO CPC.). PENHORA. INCIDÊNCIA 

SOBRE O IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INAPLICAÇÃO AO 

CASO DO ART. 655, § 2º, DO CPC. – Tratando-se de execução de título 

executivo judicial, não é exigível que a penhora recaia obrigatoriamente 

sobre o imóvel dado em garantia hipotecária. – Demais, o preceito inserto 

no art. 655, § 2º, do CPC não é inflexível, pois em situações especiais 

pode haver motivo para justificar a constrição sobre bem diverso do 

gravado. – Incidência ainda da Súmula n. 283-STF. Recurso especial não 

conhecido. (REsp 491.193/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA 

TURMA, DJ 27/06/2005)”

Sendo assim, no caso em apreço, não há que se falar em obrigatoriedade 

de penhora do bem ofertado em garantia, em detrimento da penhora já 

realizada sobre dinheiro (o primeiro na ordem preferencial do art. 835 do 

CPC).

 - DA NULIDADE DA PENHORA (EXCESSO) EM RAZÃO DA DEMORA 

INJUSTIFICÁVEL DA EXEQUENTE, RESULTANDO NA ATRIBUIÇÃO DE 

JUROS E CORREÇÕES

No processo de execução, a mora do devedor se estende até o momento 

em que se der o cumprimento efetivo e total da obrigação, com o que se 

terá a satisfação do crédito e, via de consequência, a extinção da 

execução.

 Destarte, tenho que a correção monetária e os juros moratórios devem 

ser computados em todo o período no qual o credor vier a ficar privado da 

satisfação de seu crédito.

 Logo, estando a execução em trâmite, não prospera a insurgência do 

devedor no que se refere à incidência de juros e correções na atualização 

do débito, muito menos para o fim de caracterizar a nulidade de penhora 

que sequer alcançou a totalidade do valor atualizado da execução.

3. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade aviada por 

Giovani Marcelo Paloschi.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 29 de junho de 2018.

 Cássio Luís Furim

 JUIZ DE DIREITO
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REQUERENTE: HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL 

LTDA - ME REQUERIDO: CONSTRUART LTDA Vistos etc. I. O pedido para 

intimação de terceiro que não integra a lide e que não tem relação 

contratual direta com o Autor (para exibição de documento) somente será 

avaliado posteriormente, já que poderá acompanhar a eventual prestação 

de contas. II. Destarte ainda que a parte autora é pessoa jurídica, com um 

valor considerado em contrato, o qual afasta qualquer pedido de 

miserabilidade, e inexiste qualquer tipo de guia vinculada ao presente 

processo bem como há ausência de pedido de justiça gratuita, o qual, se 

for o caso, deverá ser idoneamente comprovado. Posto isto, no prazo 

acima estabelecido, intime-se a douta advogada para que, nos termos do 

disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, promover a 

juntada da(s) guia(s) de custas e taxas judiciárias iniciais, com a 

comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

processo sem o julgamento do mérito. III. Em seguida, retorne-me 

conclusos. IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002505-96.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CREUDONICE ALVES DOS SANTOS LIMA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação 

Previdenciária com pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-acidente c.c tutela antecipada. 

Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio-doença até a data de 13/05/2018, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do 

segurado: Creudonice Alves dos Santos Lima; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 591.474.822-49; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Mário 

Kaway Filho, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro 

os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos 

autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, 

de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002452-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA MARIA LIRA MOCHEUTI (EXECUTADO)

MARIELE NIEHUES GIBBON (EXECUTADO)

GIBBON COMERCIO DE MOVEIS DECORACAO E ARTIGOS DE 

ILUMINACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002452-18.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: GIBBON COMERCIO DE 

MOVEIS DECORACAO E ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - ME, RUBIA 

MARIA LIRA MOCHEUTI, MARIELE NIEHUES GIBBON 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

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000245-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PERICIA DESIGNADA PARA 08/08/2018 CONFORME OFICIO EM ANEXO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119285 Nr: 141-42.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCI EDSON MONTEIRO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169, Walter de Oliveira Monteiro - OAB:OAB RJ 

66862

 Em cumprimento ao Provimento 68/2018 CNJ, intimação das 

partes:"Vistos.

1. A requerida efetuou o pagamento espontâneo nos autos (f. 166-7), com 

o que concordou a autora.

 2. Assim, expeça-se o alvará em favor da parte autora, que deverá 

indicar a conta para transferência e, após, conferidas eventuais 

despesas de custas processuais, arquive-se. 3. Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112151 Nr: 5005-60.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA ROBERTA BONAFIN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLEUSA SALETE BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins que, conforme determinação de fls. 

122/123, procedendo com os cálculos, e conforme print anexo do site do 

TJMT, às partes devem efetuar o pagamento de R$ 587,40 (Quinhentos e 

oitenta e sete reais e quarenta centavos) a título de custas judiciais. Com 

relação à taxa judiciária, a mesma fora quitada conforme comprovante de 

fls. 28 dos autos.

Observando-se o quinhão de cada herdeiro, deverá então cada um arcar 

com o valor de R$195,80 (Cento e noventa e cinco reais e oitenta 

centavos).

Lucas do Rio Verde/MT, 04 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 32095 Nr: 2071-42.2009.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:42074/PR

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a satisfação integral do débito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do CPC, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para que 

surtam os efeitos legais, determinando, consequentemente, o 

levantamento de todas as medidas constritivas porventura existentes em 

desfavor do executado.

 2. Custas e despesas processuais, SE HOUVER, pelo executado.

 3. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

4. Defiro o pedido de transferência dos valores depositados (fls. 549) à 

conta informada (fls. 550). Expeça-se o necessário.

 5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 33542 Nr: 3411-21.2009.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A /MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Vistos etc.

1. Tendo em vista a satisfação integral do débito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do CPC, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para que 

surtam os efeitos legais, determinando, consequentemente, o 

levantamento de todas as medidas constritivas porventura existentes em 

desfavor do executado.

 2. Custas e despesas processuais, SE HOUVER, pelo executado.

 3. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias.

4. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119199 Nr: 76-47.2016.811.0045

 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: MARIANA DE JESUS SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16.780

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111972 Nr: 4906-90.2015.811.0045

 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: JOSE ANTONIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 
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- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Initmação do autor para que manifeste-se nos autos, quanto ao peitiório 

de fls. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 24861 Nr: 2711-16.2007.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMOLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS, RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Initmação do autor para manifestação:"Certifico que em cumprimento ao 

mandado n. 65917, código 24861, compareci ao endereço indicado no 

mandado e ali PROCEDI A CONSTATAÇÃO, conforme Auto em anexo.

Diante do exposto, devolvo o mandado para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 1185 Nr: 2221-96.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN, VALDIR 

GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Mendonça Costa Lima 

- OAB:14655/MT

 manifeste-se a parte autora quanto ao prosseguimento do feito, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 101540 Nr: 22277-04.2014.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI, HILARIO RENATO PICCINI, MAURICE INÊS 

PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 AO EMBARGADO:"Vistos.

Manifestem-se as partes em 10 dias sobre as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114905 Nr: 6627-77.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DO NASCIMENTO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333

 Intimação do requerido para que apresente contrarrazões de apelação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 153058 Nr: 1774-20.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVDVH, CDDPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR MARQUEZI - OAB:20.225-B

 Vistos.

1. Nos termos do § 4º do art. 485 do CPC, intimem-se os requeridos para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem quanto ao pedido de 

extinção do feito (desistência) (fl.75).

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 15465 Nr: 1371-08.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDECIR STATZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para impulsionar o feito, 

requerendo o que entender de direito.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002089-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATIEL FERNANDO VARGAS (AUTOR)

RENATA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL NOERI ALBERTI (RÉU)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35762 Nr: 780-70.2010.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. NIVIA NAJARA FORNARI CENCI, OAB-MT Nº 8911, 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.: 23360 Nr: 1189-51.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ITAMAR LIMA DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.: 7267 Nr: 467-90.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO PAULO FREDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002559-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENORA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002559-62.2018.8.11.0045. 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 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. 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 29/08/2018, 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 (caso não tenha apresentado 

na petição inicial) 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 pelos ‘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 

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. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de julho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001472-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE BREDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 254 de 656



Processo n.º 1001472-71.2018.8.11.0045. 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. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que não 

subsistem indícios que demonstram a efetiva quitação total e regular das 

faturas de cobranças mensais, relativas ao contrato de prestação de 

serviços de telefonia celebrado entre as partes litigantes. Embora tenha 

ocorrido à ultimação do pagamento das faturas com vencimento para os 

dias 17/12/20107, 17/01/2018 e 17/04/2018, o fato é, e isso não se pode 

sonegar, que a requerente não comprovou a realização do pagamento da 

fatura com vencimento para a data de 17/02/2018, pois o recibo de 

pagamento apresentado (evento n.º 12763267, pág. 4) registra um “código 

de barras” totalmente diferente do indicado na fatura de cobrança e, 

também, exprime quantificação inferior ao valor da obrigação jurídica 

(evento n.º 13445562) e, portanto, não detém a capacidade de efetivar o 

pagamento integral da dívida. Ademais, de suma importância frisar, por 

conveniente, que malgrado constitua dever legal e contratual da empresa 

requerida realizar, com antecedência, a remessa das faturas mensais de 

cobrança no endereço cadastrado do consumidor, na hipótese concreta, 

não existem evidências concretas de que esta obrigação deixado de ser 

cumprida pela empresa requerida. A requerente também não comprovou a 

pré-existência de reclamação, na esfera administrativa, com este 

conteúdo/propósito. Cumpre ter presente, outrossim, no caso em exame, 

que o dever de pagamento das faturas mensais, na relação jurídica 

firmada entre as partes litigantes, é certo e determinado e, ao mesmo 

tempo, surge, periódica e sistematicamente, todo o mês, enquanto 

perdurar o contrato. Cabe, portanto, à requerente, caso não receba as 

faturas mensais de cobrança, realizar reclamação administrativa (ou, caso 

não-atendida, socorrer-se dos órgãos de defesa do consumidor ou, em 

última analise, do Poder Judiciário), para compelir a companhia requerida a 

realizar a entrega das faturas de cobrança e, também, estabelecer 

contato com o sistema de atendimento ao consumidor ou através do site 

da empresa requerida, com a finalidade de obter as informações 

necessárias para realizar o pagamento da obrigação, visto que também é 

ônus do consumidor realizar o pagamento correto e tempestivo das 

faturas. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com lastro no teor do art. 334 do 

Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a 

remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá 

realizar audiência de conciliação/mediação no dia 12 de setembro de 2018, 

às 10horas. Intime-se o requerente. Proceda-se à citação e à intimação do 

réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação 

[art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O 

comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio 

de representante, por meio de procuração específica, que outorgue 

poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura 

ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, 

arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do 

Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Concedo a requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de julho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000839-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO ALDORI SILVEIRA HESPER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000839-60.2018.8.11.0045. Indefiro o pedido de tutela de 

urgência, visto que à mingua da apresentação do instrumento de contrato, 

desponta, na hipótese concreta, totalmente inviável a verificação da 

existência de possíveis abusividades e ilegalidades na relação jurídica 

contratual. A verificação destes fatos/acontecimentos, efetivamente, 

reclama/exige o exame do contrato. Com lastro no teor do art. 334 do 

Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a 

remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá 

proceder a realização de audiência de conciliação/mediação 12 de 

setembro de 2018, às 10h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de 

julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002347-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERMINO DE LIMA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002347-75.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Inventário/Arrolamento de Bens, formulada por Leila Cristina de Lima 

Gomes, já qualificada na inicial, em que pretende a partilha do acervo 

patrimonial existente. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

sucinto relatório. Passo a decidir. Com efeito, o procedimento de 

arrolamento sumário de bens, caracteriza-se por representar maneira 

simplificada de inventário e partilha de bens, realizada entre pessoas 

maiores e capazes, com o objetivo de, essencialmente, imprimir ao 

processo andamento mais célere, bem assim conferir-lhe cargas de 

economicidade. Diante desse panorama, o rito previsto para o arrolamento 

está condicionado à observância de determinadas moduladoras, na exata 

medida em que pressupõe a enumeração pormenorizada do conjunto de 

bens e herdeiros necessários, a atribuição de valor aos bens do espólio e 

o esboço de partilha amigável [art. 664 do Código de Processo Civil]. 

Afigura-se imprescindível, outrossim, a demonstração de quitação de 

tributos relativos aos bens do espólio, através de certidões [art. 664, § 5.º 

do Código de Processo Civil]. Compulsando o emaranhado de informações 

carreadas aos autos, visualiza-se que os herdeiros necessários, ao lado 

de lograrem êxito em demonstrar, à saciedade, a relação de parentesco 

traçada com o ‘de cujus’ [art. 1.829, inciso I, art. 1.845 e art. 1.846, todos 

do Código Civil], se acham regularmente representados nos autos e 

exteriorizaram, estreme de quaisquer dúvidas, que a partilha dos bens 

deixados pelo falecimento do ‘de cujus’ far-se-á de forma amigável, de 

forma que cada herdeiro vindica parte de seu quinhão de acordo com a 

ordem de vocação hereditária [art. 1.829 do Código Civil]. Também é 

possível observar, a partir do conteúdo do documento encartado no 
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evento nº 13330861 – pág. 1, que a viúva Tereza Bernini de Lima e os 

herdeiros Arquimedes Fermino de Lima, Leila de Lima Gomes e Adilson 

Fermino de Lima, e seus respectivos cônjuges, renunciaram aos direitos 

hereditários, por meio de termo judicial [artigo 1.806 do Código Civil], 

relativamente aos bens descritos nos itens 2, 3 e 4 do acordo amigável de 

partilha encartado no evento nº 11741319 – págs. 1/6. Em arremate, pelo 

que dos autos consta, inexiste qualquer elemento de convicção que possa 

dar conta da existência de débito em que figure o ‘de cujus’ como devedor. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para o fim de 

Homologar, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha amigável encartado no evento nº 11741319 – 

págs. 1/6, dos bens deixados pelo falecimento de Pedro Fermino de Lima, 

atribuindo àqueles que nele figurem os respectivos quinhões, ressalvados 

eventuais direitos de terceiros, porventura existentes. Isento do 

pagamento de custas judiciais, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Preclusa a presente decisão, expeçam-se 

formais de partilha e logo em seguida proceda-se a intimação das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal [art. 659, § 1.º do Código 

de Processo Civil], arquivando-se o feito, com as respectivas baixas no 

Cartório da Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 5 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001579-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001579-86.2016.8.11.0045. Requerente: Pedro Rodrigues. Requerido: 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: Cristiano dos 

Santos Fialho. Data: 4 de julho de 2018. Pedro Rodrigues, devidamente 

qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que 

é segurado da Previdência Social e que é portador de grave doença, que 

lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se 

submeteu a avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a 

impossibilidade de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, 

pela procedência dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o 

auxílio-doença ou, alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi 

relegada a análise da tutela de urgência e efetivada a citação da 

requerida. A autarquia requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, 

o autor deveria comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade 

definitiva e absoluta para exercer atividades laborais. Impugnou os demais 

termos da inicial. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve 

réplica, oportunidade em que a parte requerente, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as 

proposições apresentadas pela defesa. Determinada a realização de 

perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram 

intimadas as partes. Na sequência foi deferida a tutela de urgência e 

encerrada a instrução. Apenas o autor veiculou alegações finais. Vieram 

os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame 

e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, 

de acordo com a sistemática estrutural implementada no ordenamento 

jurídico, o beneplácito da aposentadoria por invalidez é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade 

laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, 

quando imprescindível, o período de carência, independentemente do fato 

de se encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. A 

incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada 

mediante a realização de exame médico-pericial. Interpretação do 

conteúdo do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991. Pois bem, traçados tais 

balizamentos, perquirindo o manancial informativo carreados ao processo, 

verifica-se que a condição de segurado e o cumprimento do período de 

carência, genericamente contestados pelo réu, estão comprovados nos 

autos, na medida em que o autor auferiu o auxílio-doença no período 

compreendido entre 14/07/2015 e 08/04/2017 (evento nº 7980100 – pág. 

1). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a integralização do 

período de carência necessário, segundo dispõe o comando normativo do 

art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar 

pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que o 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou constatado que o autor Pedro Rodrigues é 

portador de moléstia que o torna incapaz de desenvolver a atividade 

laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no laudo 

pericial deflui-se, outrossim, que o requerente, em função da moléstia que 

apresenta, não mais tem condições de concorrer, em paridade de 

condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como a 

circunstância de que a doença da qual o requerente se encontra 

acometido é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado no evento nº 7830352, o qual foi coroado com as 

seguintes conclusões: “1. Se o autor sé portador de cardiopatia 

hipertensiva, sequela de AVC isquêmico, com déficit motor direito e 

parestesia (conforme laudo em anexo? (...). R Sim, é portador das 

doenças e sequelas que o incapacitam para atividade laboral. 2. Se o 

autor sofre de mais alguma patologia? (...). R Sim, Sequela de Hanseníase. 

(...) 8. Se o autor está incapacitado para o trabalho? Caso positivo, se 

permanente ou temporária, sendo que para tal análise requer que seja 

levado em consideração o grau de escolaridade, experiência profissional 

e enfermidades sofridas pelo autor. R Sim, Permanente. 9. Se o quadro 

clínico da autora é reversível, ou seja, existe cura? (...). R O quadro é 

irreversível. 10. Qual a DII (data de início da incapacidade) do autor e DID 

(data início da doença)? R Data de início da doença 2008, o início da 

incapacidade 2015.” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que o autor se encontra 

incapacitado definitivamente para desempenho de atividade laboral, haja 

vista que não reúne condições mínimas para praticar qualquer atividade 

laboral. Quanto ao termo inicial do auxílio-doença (DIB), deve ser fixado 

desde a data do requerimento administrativo do benefício, em 14/07/2015 

(evento nº 7980100 – pág. 1), pois o autor já estava incapacitado para o 

trabalho (conf. resposta ao quesito 10 do laudo pericial), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico, em 29/05/2017 (evento nº 7830331), a 

partir de quando o requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por 

invalidez, haja vista que somente nesta data é que se comprovou a 

incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades laborais. 

Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos seguintes 

precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro José 

Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, 

p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda vez que não 

houver reconhecimento da incapacidade na esfera administrativa, deve 

ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. Agravo regimental 

improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, 

Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre 

lembrar, por fim, que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – 

Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 
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correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto 

aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Pedro Rodrigues 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) 

Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como corolário natural, Determinar que o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social realize o pagamento do benefício de 

auxílio-doença, para o requerente Pedro Rodrigues, contado a partir da 

data do requerimento administrativo (14/07/2015), até a data da juntada 

aos autos do laudo médico (29/05/2017), a partir de quando deverá 

converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) 

Condenar a autarquia requerida no pagamento dos valores das parcelas 

vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir juros de mora 

desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além de 

correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de 

julho 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.: 153165 Nr: 1829-68.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Vistos etc.,

Diante do teor do parecer ministerial de fl. 97, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de julho de 2018, às 15h00min, 

oportunidade em que será realizada inquirição da vítima/informante Ana 

Julia Souza Pereira e Rosicleia Sousa Pereira e, ao final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor e a 

vítima/informante supracitada, observando-se o endereço informado pelo 

Parquet. Requisite-se, se necessário.

 Findo, intime-se a Equipe Multidisciplinar do Fórum desta Comarca para 

que realize o acompanhamento da vítima, em especial no momento da 

audiência de instrução e julgamento.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157601 Nr: 8079-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADSON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:20055/MT

 ISSO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, com 

fundamento legal nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1º, 112, 

inciso I, 113, 115, todos do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade 

do recuperando JOADSON SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, 

ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória do 

Estado.Assim, expeça-se alvará de soltura em favor do recuperando, se 

por “al” não estiver preso.Sem custas.P.R.I. Dê ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, certifique-se, anote-se, comunique-se, 

inclusive o TRE, remetam-se os boletins individuais ao Instituto Nacional e 

Estadual de Identificação, arquivando-se os autos após o cumprimento de 

todas as determinações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 125757 Nr: 3356-26.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO HENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dener Felipe Felizardo e 

Silva - OAB:MT0021678O

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 176, intime-se o advogado constituído pelo 

acusado, Dr. Dener Felipe Felizardo e Silva, via DJE, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentação das razões recursais, sob pena do pagamento 

de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, 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 do 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.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (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: 

1001036-15.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIANO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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 
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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 

c/c Danos Morais, proposta por CRISTIANO PEDRO DA SILVA, 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. 6/21453133-1. Aduz que em janeiro de 2018, 

recebeu uma fatura no valor de R$6.525,81 (seis mil, quinhentos e vinte e 

cinco reais e oitenta e um centavos), referente a recuperação de energia 

dos meses de novembro e dezembro de 2017. Alega que desconhece 

qualquer irregularidade no medidor e que em nada contribui para esse 

fato. Por esses motivos requer a declaração de inexistência do débito e a 

condenação da Ré por danos morais. 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 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. 624348. 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 as 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, 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 
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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. Desse modo, tenho que, devida é a 

indenização à parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que 

houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão 

administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e 

transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo ainda como punição à parte reclamada, pelo descaso para com a 

parte consumidora, ante a sua conduta reiterada de cobrança acima da 

média de consumo de energia. Acrescenta-se ainda o fato de que já são 

várias reclamações judiciais e até o momento não consta nenhuma medida 

por parte da reclamada a fim de verificar o consumo real da reclamante, 

como por exemplo, vistoriar o imóvel residencial no intuito de averiguar o 

motivo do aumento do consumo de energia. POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

inicial, para o fim de: A) DECLARAR inexistente o débito discutido nestes 

autos, no valor de R$ 6.525,81 (seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e 

oitenta e um 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) CONDENAR a reclamada, a pagar a título 

de danos morais à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, com incidência a partir prolação desta sentença; C) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

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 30 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, 04 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002454-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 21/08/2018 Hora: 

15:15, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010995-90.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRAGUENE GRACIANE RODRIGUES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-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: 

8010995-90.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: FRAGUENE GRACIANE 

RODRIGUES DE PAULA EXECUTADO: VIA VAREJO S/A Vistos. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase 

de cumprimento de sentença, o executado devidamente intimado para 

efetuar o pagamento do débito exequendo, a tempo, comprovou nos autos 

o pagamento do crédito (ID Nº 12082281 e ID Nº 12082283). O C. Superior 

Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na 

sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da 

responsabilidade do devedor, definindo que “na fase de execução, o 

depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue 

a obrigação do devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, 

o correto é a extinção da presente execução, ser extinta pelo pagamento, 

nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, nos termos dos 

artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). EXPEÇA-SE o competente 

alvará para transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser 

observado os dados bancários para transferência informados no (ID Nº 

12082283). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Arquive-se Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

n º .  9 . 0 9 9 / 9 5 .  B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde/MT, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TOMAZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (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: 

1000047-09.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JULIANA TOMAZI 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, PHILCO 

ELETRÔNICOS S/A Vistos, etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei 

nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório. Atendendo aos termos do art. 

330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Fundamento. 

Decido. A reclamada apresentou defesa arguindo, em preliminar, a 

ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é a responsável pelo 

possível defeito apresentado na mercadoria adquirida pela parte 

reclamante, contudo, rejeito tal preliminar, uma vez que de acordo com o 

disposto no artigo 18, caput, do CDC, os fornecedores dos produtos são 

solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade e quantidade que 

tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo que se 

destinam. Rejeitada a preliminar, passo a analisar o MÉRITO da demanda. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a 

reclamada, na qualidade de prestadora de serviços, por motivo 

injustificado, deixou de realizar a troca do aparelho de ar condicionado da 

parte reclamante. Pois bem. Cumpre esclarecer que, ainda que a situação 

concreta não configure efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte 
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reclamante, o fato da reclamada não ter tomado qualquer providência em 

face das tentativas da parte consumidora de regularização do serviço 

prestado, pelas vias administrativas, resta comprovada sua 

desconsideração frente à parte reclamante, caracterizando a ofensa à 

esfera íntima. A responsabilidade da 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.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço. Quanto ao dano moral, tenho como 

relevante no caso concreto, não só pela configuração de desrespeito 

para com o consumidor, que, por meses, ficou na espera de uma solução 

para seu problema, mas, também, pelo caráter punitivo e pedagógico do 

instituto. No mesmo sentido, verbis: REPARAÇÃO DE DANOS. 

CONSUMIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE 

REGRIGERADOR. FUNÇÃO DISSUASÓRIA. TRANSTORNOS QUE 

ULTRAPASSARAM O MERO DISSABOR DO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO, CONTUDO, 

REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004482667, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 02/10/2013) (TJ-RS , 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

02/10/2013, Segunda Turma Recursal Cível) grifeiA reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

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 reclamada. 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. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) 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. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 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$ 3.000,00 (três 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. Com relação aos danos materiais, restaram 

demonstrados no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais). 

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela 

procedência do pedido inaugural, para condenar, solidariamente, ambas 

as reclamadas a pagarem, à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a partir desta data, bem como ao pagamento da quantia de R$ 

899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, 

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

correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso. 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, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004311-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-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: 

1004311-40.2016.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE TAVARES 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Vistos em sentença. Trata-se de Embargos de Declaração 

propostos EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face 

de PAULO HENRIQUE TAVARES DA SILVA, em razão da sentença 

proferida. Aportou-se o presente recurso alegando a existência de 

omissão na sentença proferida, requerendo para tanto que sejam sanadas 

as referidas contradições. Argumenta que no dispositivo da sentença é 

omissão quanto a condenação deixou de observar as regras no que se 

refere aos descontos contratuais, como taxa de administração, multas 

penais e fundo de reserva, bem como forma de correção monetária 

Compulsando os autos, é mister o conhecimento dos presentes embargos, 

eis que são tempestivos. Relatei o necessário. Decido. O embargante 

aponta a existência de omissão na sentença supramencionada: ““(...) Ante 

o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça 

inicial, para o fim de: a) DETERMINAR que a empresa requerida mantenha o 

autor como participante dos sorteios mensais, devendo restituí-lo, caso 

contemplado, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do 

sorteio, caso não contemplado, a empresa requerida deverá restituir dos 

valores pagos pela parte reclamante, consorciada desistente, no valor 

total de R$ 10.375,68 até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato 

para o encerramento dos grupos correspondentes, com a incidência de 

juros moratórios de 1% ao mês a partir do trigésimo dia, além da correção 

monetária mensal pelo INPC, a contar de cada desembolso, mediante os 

descontos legais previstos no contrato. 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. (...)” Pois bem, em análise 

detida dos autos, observo que na sentença ora embargada existem vícios 

de omissão que deverão ser sanados neste momento processual. De 

acordo com o atual entendimento do STJ, firmado em sede de recurso 

repetitivo, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano. Note-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS 

MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO 

CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO 

GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é 

devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao 
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grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar 

do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/04/2010, DJe 27/08/2010) Assim, do valor a ser restituído ao autor 

deve ser abatida a taxa de administração do consórcio, conforme 

jurisprudência também pacificada, confira: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. 

LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO).AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E 

ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. 

POSSIBILIDADE. 1. As administradoras de consórcio têm liberdade para 

fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar 

em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por 

cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg 

no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 

1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado 

em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe 5/8/2011; 

AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 

1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). 2. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1115965/RS, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

11/04/2013, DJe 16/04/2013) Por sua vez, entendo ser incabível a 

aplicação da cláusula penal por desistência. Isso porque, trata-se de 

consórcio de longa duração, em que houve o pagamento de poucas 

parcelas e, ainda, como é cediço, é possível a substituição do 

consorciado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, INC. II DO CPC. 

(...). CLÁUSULA PENAL (REDUTOR). É inviável a dedução dos valores 

relativos à cláusula penal, visto que não demonstrado eventual dano 

sofrido pela administradora com a saída do consorciado. (...). Recurso 

Adesivo desprovido. (Apelação Cível Nº 70052097029, Décima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, 

Julgado em 09/05/2013) Portanto, trinta dias após o encerramento do 

grupo, passa a ser devida ao desistente a restituição das parcelas pagas, 

com juros moratórios de 1% ao mês, enquanto a correção monetária deve 

ser aplicada a partir do pagamento de cada parcela a ser restituída. A 

propósito: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. 

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. A 

restituição das parcelas pagas por desistente de consórcio deve ocorrer 

em até 30 dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do 

grupo a que estiver vinculado o participante, devendo incidir a partir daí 

juros de mora, na hipótese de o pagamento não ser efetivado. 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1157116/RS, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 

26/05/2011). DISPOSITIVO. Diante do Exposto, nos termos da 

fundamentação, conheço dos presentes embargos e opino pelo 

ACOLHIMENTO para alterar, no corpo da sentença proferida, nos 

seguintes termos: “Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

para o fim de: a) DETERMINAR que a empresa requerida mantenha o autor 

como participante dos sorteios mensais, devendo restituí-lo, caso 

contemplado, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do 

sorteio, caso não contemplado, a empresa requerida deverá restituir dos 

valores pagos pela parte reclamante, acrescidas de juros moratórios 

simples de 1% ao mês, a partir do 31º dia do encerramento do grupo, e 

corrigidas pelo INPC, a partir de cada desembolso, sem incidência de 

cláusula penal, mas com abatimento da taxa de administração e seguro 

previstos no contrato. 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, 05 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003101-17.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ZORAIDE LUCAS GOMES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ATACADÃO S.A. 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 reclamação cível a qual alega a parte reclamante que teve 

de suportar danos materiais e morais ante os transtornos decorrentes do 

furto de seu aparelho celular que foi deixado no balcão de frutas e foi 

ajudar sua genitora nas dependências do supermercado reclamado, 

situação esta somente percebida ao momento que retornou ao balcão e 

não localizou mais o aparelho. Ao final pugnou pela reparação de ordem 

material e moral. 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. 2. Ante a ausência de 

preliminares, passo à análise do mérito da demanda. 3. A pretensão 

merece juízo de improcedência. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Ressalto que 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.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço. Embora os 

estabelecimentos comerciais estejam obrigados a manterem condições 

mínimas de segurança, tal dever possui certos limites, sendo que o 

aparelho celular da requerente, objeto de uso pessoal, evidentemente que 

o estabelecimento não poderia sobre ela exercer total controle, o que, 

aliás, seria faticamente impossível. Em verdade, foi a autora quem deixou 

de atentar e se descuidou de seu dever de guarda e vigilância de seu 

próprio pertence, deixando-a a mercê em local de constante movimento de 

pessoas. Desta feita, tenho que efetivamente não houve falha na 

prestação do serviço por parte da reclamada, vez que a situação se trata 

de negligência do dever de vigilância e de descuido da requerente de seu 

pertence não mantendo sob seu campo de visão, notando sua falta 

somente no momento de efetuar o pagamento, fato que comprova a falta 

de zelo da própria vítima, que não tomou cuidado necessário e esperado 

com seus pertences. Nesse sentido, verbis: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE BOLSA EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA 

AUTORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU POR FORÇA DO 

ART. 14, § 3º, II, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sustenta a demandante que teve sua bolsa furtada do 

encosto da cadeira na qual estava sentada, dentro do restaurante 

requerido. Com relação à responsabilidade do requerido, esta resta 
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afastada por força do art. 14, § 3º, II, do CDC. Afinal, embora os 

estabelecimentos comerciais estejam obrigados a manter condições 

mínimas de segurança, tal dever possui certos limites. O bem furtado 

(bolsa) é objeto pessoal e, evidentemente, o estabelecimento não pode 

sobre ele exercer controle total, o que, aliás, seria faticamente impossível. 

Em verdade, foi a autora quem se descuidou do dever de guarda e 

vigilância do seu próprio pertence, deixando-o na guarda de uma cadeira, 

em local de constante movimento de pessoas. Deste modo, confirmo a 

sentença de improcedência, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005367172, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 26/03/2015). (TJ-RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de 

Julgamento: 26/03/2015, Terceira Turma Recursal Cível) (negritei e 

sublinhei) III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ZORAIDE 

LUCAS GOMES DOS SANTOS em desfavor do ATACADÃO S.A. nos 

termos da fundamentação supra. 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, 05 de julho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004645-40.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ABEL SGUAREZI, DAIANE 

BORGES REQUERIDO: AZUL LINHAS AÉREAS 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. 11787136. 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. Homologo ainda a desistência dos 

embargos de declaração opostos pela parte requerida. Expeça-se alvará 

de levantamento dos valores depositados em juízo em favor da parte 

autora. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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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, eis que sofreu a suspensão 

indevida dos serviços e foi orientado a pagar todas as faturas pendentes 

para obter o cancelamento. Pugna pela restituição do valor a título de 

danos materiais e 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 o reclamante aderiu a um contrato junto 

a Reclamada, pagando pelos serviços que não chegou a usufruir. 

Discorre que efetuou uma reclamação junto à Reclamada que afirmou que 

haveria um credito caso pagasse todos os débitos pendentes e ainda 

assim não recebeu os créditos conforme prometido. Demonstra que as 

partes Reclamante e Reclamada tentaram resolver o problema 

administrativamente, mas não lograram êxito. A Reclamada, por sua vez, 

apresenta defesa asseverando não estar provado o dano moral, afirma 

que não trouxe o reclamante qualquer número de protocolo que 

comprovasse a tentativa de solucionar a questão administrativamente, 

bem assim que não houve conduta ilícita. Com efeito, não merecem 

prosperar as alegações da reclamada que não encontram qualquer 

embasamento. Não se tem dúvidas de que houve negligência por parte da 

Requerida ao cobrar pela instalação de um serviço e efetuar cobranças 

por serviços não prestados, 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 instalação do 

plano contratado. 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, conseqüentemente, 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 pólo, 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. Da 

mesma sorte, razão cabe à autora quanto aos pedidos de danos materiais 

para ter restituída a quantia dispendida pela instalação, sendo R$ 120,97 

(cento e vinte reais e noventa e sete centavos), que deverão ser 

devolvidos à reclamante da forma simples e atualizada, e não em dobro eis 

que não caracterizado pagamento indevido, requisito indispensável para 

aplicação do art. 42 do CDC. 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 ATANAEL DINIZ SANTOS em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL 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 e na restituição da importância de R$ 120,97 

(cento e vinte reais e noventa e sete reais) a título de danos materiais, 

devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV partir da 

data do desembolso, qual seja, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. 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, 05 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RAFAEL FENELON ABRAO OAB - GO0020694A (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: 

1001139-90.2016.8.11.0045. REQUERENTE: GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA REQUERIDO: TRANSPORTES AÉREOS 

PORTUGUESES S/A 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. 

10999018 2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No mérito, 

acolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, o Reclamado 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES AS opõe embargos de 

declaração alegando que a sentença foi omissa ao não determinar o 

pagamento do valor da mala, convertendo em perdas e danos, visto que 

não mais seria comercializada no Brasil. No ID 6778864 a parte 

Reclamante demonstra o valor da mala prejudicada, no valor de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Assim, no que tange aos embargos 
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de declaração manejados pela Reclamada devem ser acolhidos à vista da 

vedação ao locupletamento indevido ou sem causa. De fato, se a 

condenação consistiu no pleito de conceder nova mala e a mesma não 

mais é comercializada, a permanência da decisão impossibilita seu 

cumprimento importaria indevida vantagem. Neste sentido, considerando 

que não há possibilidade de cumprimento da obrigação da presente ação 

de obrigação de fazer converto em perdas e danos, ante a informação de 

impossibilidade de cumprimento e arbitro o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), a ser pago pela demandada sem atualização. Posto 

isso, acolho os embargos da Reclamada para determinar o pagamento do 

valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) no que pertine ao valor 

da mala, sem atualização. 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, 05 de julho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CANCIO BARBOSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-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: 

1000376-21.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOÃO CÂNCIO BARBOSA DE 

ANDRADE REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA Vistos. Trata-se de reclamação proposta por JOÃO CANCIO 

BARBOSA DE ANDRADE em desfavor de ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Aduz a inicial, em síntese, que, na data de 

30/11/17, a parte autora adquiriu da requerida uma televisão da marca 

SONY 48 KDL LED FHD SMART DTV, no valor de R$ 2.599,00 (dois mil 

quinhentos e noventa e nove reais), com garantia de 12 (doze) meses. 

Assevera que chegou em sua casa o aparelho estava danificado, foi 

trocado e tornou a apresentar vícios de qualidade. O aparelho foi enviado 

para assistência técnica pela requerida e devolvido, sem conserto e com 

alegação de mau uso. Requer a substituição do aparelho por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição do valor 

pago. A requerida apresentou contestação, alegando que a assistência 

técnica constatou que o display estava trincado, o que noticia mau uso do 

produto, havendo exclusão da responsabilidade da requerida. Alega, 

ainda, em preliminar, a incompetência deste juízo, ante a necessidade de 

perícia, e, no mérito, a ausência de responsabilidade. Não houve acordo 

na audiência de conciliação. É o relatório. Fundamento e decido. As 

preliminares devem ser rejeitadas. Este juízo é competente para julgar o 

presente feito, vez que a matéria não é de maior complexidade, 

amoldando-se ao disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Dispõe o artigo 

18 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 18. Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Deste 

modo, evidente que a requerida responde pelos vícios do produto, sendo 

legitimada para figurar no polo passivo da demanda. Alega a requerida que 

o vício do produto se deu por culpa exclusiva da parte autora, ante ao mau 

uso do aparelho. Entretanto, analisando-se as provas trazidas aos autos, 

o requerido não prova que o vício se deu por culpa exclusiva do autor. 

Não há nos autos documento que prove o recebimento do produto por 

parte do autor, anunciando o aceite, o que comprovaria que o produto foi 

entregue em perfeitas condições de uso. Estabelece o artigo 14 da Lei nº 

8.078/90: 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. Da 

análise do dispositivo citado, conclui-se que a responsabilidade do 

requerido é objetiva e que compete a este provar que houve culpa 

exclusiva do autor para a existência do vício no produto. Deste modo, o 

caso dos autos se amolda ao disposto no artigo 18, § 1º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que diz: Art. 18. (...) § 1° Não sendo o vício 

sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Conclui-se, 

portanto, que o autor deverá ter o produto substituído por outro da mesma 

espécie, em prefeitas condições de uso, visto que foi a opção que 

escolheu. Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos 

supracitados, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial e condeno a 

requerida à substituição do aparelho TV SONY 48 KDL LED SMART DTV 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, devendo o 

autor no mesmo ato fazer a entrega do aparelho danificado à requerida. 

Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

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, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA BERGER (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: 

1000619-33.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: KEILA 

BERGER 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 11792966. 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 
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à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004433-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (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: 

1004433-19.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VERÔNICA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais em 

decorrência do ato ilícito alegando a parte reclamante que teve seus 

dados indevidamente lançados nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito inscrito pela Reclamada no valor de R$ 4.072,54 (quatro mil e 

setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Pediu a declaração 

de inexistência do débito, além de reparação por danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO A ação é procedente. A requerente afirma 

que prestou vestibular na instituição de ensino da reclamada, porém não 

se matriculou no curso visto que a própria reclamada afirmou que não 

havia alunos suficiente a formar uma turma, e pediu cancelamento dos 

serviços, não mantendo qualquer vínculo com a Reclamada. Ao que se 

ressai dos autos, os boletos foram gerados automaticamente quando a 

autora passou no vestibular, o que é um grande despautério, por si só. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite contatar que o 

registro dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu 

por solicitação do requerido. A conduta consistente em encaminhar ou 

manter o nome do autor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar 

abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros 

relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são 

considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 

4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. In casu, 

o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito ( razoabilidade e proporcionalidade 

), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda proposta por 

VERONICA DO NASCIMENTO em desfavor de UNIC SORRISO LTDA para 

DECLARAR a inexistência do débito, objeto da presente demanda, bem 

como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso. Proceda a Reclamada com a baixa da 

restrição, objeto da presente demanda, nos órgãos de proteção ao crédito 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e em caso de recalcitrância aplico a multa 

no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). 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, 05 de julho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010247-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO LOPES GOIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010247-24.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: DOUGLAS DA SILVA 

GUIMARÃES EXECUTADO: DIEGO LOPES GÓIS 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 manifestar no feito (ID Nº 11083216), 

quedou-se inerte (ID Nº 12222751). 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, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020011-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO GAFURI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8020011-68.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ARTÊMIO GAFURI EXECUTADO: 

NILTON CESAR GONÇALVES 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 manifestar no feito (ID Nº 10900350), quedou-se 
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inerte (ID Nº 12208798). 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, arquive-se. BRAZ 

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, 05 

de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011489-86.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA MARILIN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011489-86.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: CERÂMICA MARILIN LTDA - EPP 

EXECUTADO: EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 

ME 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 

manifestar no feito (ID Nº 10354984), quedou-se inerte (ID Nº 12184958). 

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, arquive-se. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

________________________________________ V is tos ,  e tc . 

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, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE JESUS FERREIRA CANDIOTTO (REQUERENTE)

MARCIO CANDIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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: 

1000473-55.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIO CANDIOTTO, 

CAROLINE DE JESUS FERREIRA CANDIOTTO REQUERIDO: GENERAL 

MOTORS DO BRASIL Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por MARCIO CANDIOTTO e CAROLINE DE JESUS FERREIRA 

CANDIOTTO apresentados no ID Nº 10779428, requerendo que seja 

sanada contradição/erro material na R. Sentença proferida no ID Nº 

10641809, alegando que o julgador extinguiu o processo sem resolução 

de mérito, quando deveria remeter os autos para o juízo competente em 

razão da necessidade de prova complexa de perícia técnica. Os 

embargos são tempestivos, posto que interpostos dentro do prazo legal, 

portanto recebo-os. É o necessário. DECIDO. Nota-se que a embargante 

opôs embargos de declaração, pretendendo seja sanada suposta 

contradição/erro material existente na sentença, alegação que não merece 

prosperar. Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm 

a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas, omissões e 

contadições, e não se destinam ao exame do mérito. Objetiva-se o 

esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou 

contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto 

o sobre o qual devia pronunciar-se o juiz. O objetivo do presente 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto “contraditório e 

erro material”, porventura existente na decisão prolatada. Pois bem, 

analisando com esmero a decisão vergastada, constata-se a inexistência 

dos alegados vícios no julgado atacado, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição. Com efeito, os embargos de declaração 

têm cabimento quando há omissão, obscuridade ou contradição da 

decisão ao ponto que necessariamente o magistrado deveria 

pronunciar-se, sendo certo que a insatisfação e consequente reforma da 

decisão deverá ser objeto de recurso pertinente. ISTO POSTO, mantenho 

a decisão proferida e REJEITO os embargos de declaração, com 

fundamento no art. 1.022, I do CPC c.c art. 48 da Lei 9.099/95 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, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOARES DE RESENDE PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE LOPES DA SILVA OAB - MT0021970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO SCHWARTZ (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: 

1000627-73.2017.8.11.0045. REQUERENTE: PRISCILA SOARES DE 

RESENDE PADILHA REQUERIDO: JULIO SCHWARTZ 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 c/c 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 13344811. 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, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 
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direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA HOCHMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001126-57.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LETICIA APARECIDA 

HOCHMANN REQUERIDO: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA VISTOS ETC. 1. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos pela parte Reclamada alegando omissão na sentença 

que não se pronunciou acerca do pedido contraposto formulado na 

contestação. 2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No mérito, 

impõe-se acolher em parte os embargos para sanar o erro material. Com 

efeito, a sentença não se pronunciou sobre o pedido contraposto 

formulado pela Embargante/Reclamada, que almeja a condenação do 

Reclamante no pagamento de R$ R$ 1.345,33 (um mil, trezentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), alegando ser oriundo do 

débito pendente. Entretanto, o pedido contraposto não merece guarida, eis 

que já analisado na sentença a improcedência desta cobrança, conquanto 

os argumentos delineados na sentença dão conta de que o pedido do 

Reclamante é totalmente procedente. Caso a parte embargante tenha 

intenção de executar tal cobrança, deve fazê-lo pelas vias ordinárias, e 

não na presente demanda que possui outro objeto da causa. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, 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: 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) Logo, mostra-se imperativo 

OPINAR pelo acolhimento em parte dos presentes embargos de 

declaração e, tão-somente julgar improcedente o pedido contraposto da 

Embargada/Reclamada, asseverando-se que a presente decisão não tem 

a propriedade de alterar a substância do julgado, decidindo o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado 

nos autos em favor do credor. Cumpridas todas as determinações, 

arquive-se com as cautelas legais. Sem custas e honorários, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem 

impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

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

apreciação do MM. Juiz de Direito. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

___________________________________________________ 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, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011533-08.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA MARILIN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BACANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (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: 

8011533-08.2014.8.11.0045. REQUERENTE: CERAMICA MARILIN LTDA - 

EPP REQUERIDO: BACANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME 

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 manifestar no 

feito (ID Nº 10321933 e 11179871), quedou-se inerte (ID Nº 13224799). 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, arquive-se. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

___________________________________________________ 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, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (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: 

1001004-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAIMUNDO DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de ação 

declaratória de quitação de plano de consórcio c/c devolução de valores e 

danos morais, pugnando pela quitação do consórcio pelo reclamado, 

restituição do valor pago de R$ 7.163,79 (sete mil, cento e sessenta e três 

reais e setenta e nove centavos) bem como reparação por danos morais. 

É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO A preliminar de carência de ação 

por falta de interesse processual vai rejeitada porquanto o pedido também 

visa à condenação pelos alegados danos morais. Ora, se o interesse de 

agir qualifica-se pela necessidade/utilidade do provimento jurisdicional 

almejado para a obtenção do bem da vida, evidencia-se, de conseguinte, a 
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necessidade de movimentar a máquina judiciária para tal desiderato. A 

pretensão é procedente. A empresa reclamante demonstra que aderiu a 

um plano de consórcio em 2012 para aquisição de uma motocicleta YS 

Fazer SED, no valor de R$ 10.118,43 para pagamento em 30 parcelas. 

Discorre que efetuou o pagamento das trinta parcelas e posteriormente 

foram inclusas mais quinze parcelas das quais efetuou o pagamento de 

mais cinco. Alega que diante dos pagamentos propostos efetuou a 

quitação do consórcio totalizando o valor de R$ 7.163,79 (sete mil, cento e 

sessenta e três reais e setenta e nove centavos). Ocorre que o consórcio 

encerrou sem que o bem lhe fosse entregue ou que fossem restituídos os 

valores pagos, sendo que em 24/05/16 foi contemplado do valor de R$ 

10.993,86, porém a ré lhe negou a entrega do bem, sem maiores 

justificativas. Diante do exposto, propôs a presente ação, requerendo 

restituição do valor de R$ 7.163,79, corrigido monetariamente e 

indenização por danos morais. Incontroversa a celebração do contrato de 

consórcio para aquisição de veículo. Analisando os autos verifico que não 

há qualquer informação por parte da reclamada de pedir documentos que 

não foram atendidos pela segurada; o réu, portanto, deixou de tomar as 

devidas precauções na via administrativa. A reclamada desconsidera o 

direito da outra parte ao descurar do princípio da boa-fé objetiva, que, no 

caso sob exame, extrapola seriamente, porquanto não é razoável 

submeter o autor a negativa e não conseguiu resolver sua questão 

administrativamente, por omissão que se atribui exclusivamente à 

demandada. Enfim, para que se venha a reputar ilícita determinada 

conduta, é necessário que, segundo um juízo de razoabilidade, autorize a 

verificação de um comportamento grave que indique, de modo claro, que 

restaram superados todos os limites do razoável no comportamento da 

parte contra a qual se alegue a ofensa ao direito, ofendendo, dessa modo, 

a dignidade da pessoa humana. É a hipótese concreta vertida nos autos. 

Assim, impõe-se a resolução do contrato de cota consorcial, com a sua 

quitação. De tal modo, deve o requerido arcar com a quitação da operação 

financeira (conta consorcial) realizada entre o autor Raimundo da Silva 

Araujo e Yamaha Administradora de Consorcio Ltda, limitada ao capital 

valor do bem atualizado acrescido de taxas de administração e fundo de 

reserva, levando em conta o valor devido na data do pedido Resta 

quantificar o dano moral. 3. A reparação moral deve, necessariamente, 

guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar 

efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a 

égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a 

evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Quanto ao pedido de restituição do 

indébito, impositivo seu acolhimento, porquanto caracterizados os 

requisitos legais, impondo-se determinar a sua restituição na forma 

simples, no valor de R$ 7.163,79, atualizado. III - DISPOSITIVO Diante do 

exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela procedência 

do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data, bem como ao 

pagamento da quantia de R$ 7.163,79 (sete mil, cento e sessenta e três 

reais e setenta e nove centavos), a título de danos materiais, acrescido de 

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

monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso. 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, 05 de julho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011001-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RAMOS MAGALHAES 03623216470 (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: 

8011001-97.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: ANDRÉ RAMOS MAGALHÃES 03623216470 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 parte autora. Ocorre que, devidamente intimada para dar 

continuidade na ação, a parte exequente permaneceu inerte, conforme 

certidão de id. 11858143. 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 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, 05 de julho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE ARRUDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (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: 

8010103-84.2015.8.11.0045. REQUERENTE: JACQUELINE ARRUDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase 

de cumprimento de sentença, as partes transigiram e fizeram composição 

de acordo paro o pagamento do valor da execução conforme (ID Nº 

11925741), sendo que o executado cumpriu o pactuado no acordo 

entabulados entre as partes e comprovou nos autos o pagamento do valor 

acordado conforme (IDs Nº 13210324 e Nº 13210356 ). O C. Superior 

Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na 

sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da 

responsabilidade do devedor, definindo que “na fase de execução, o 

depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue 

a obrigação do devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, 

o correto é a extinção da presente execução, ser extinta pelo pagamento, 

nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, nos termos dos 

artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 
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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/MT, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004415-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERMINO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Dados do processo: Processo: 

1004415-32.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 118.615,16; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte 

Ré: REQUERIDO: MARCOS FERMINO DE SOUZA 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 Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43053 Nr: 3359-54.2011.811.0045

 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: STHIL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCELL SUZIN DE ALMEIDA & CIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ F. M. CASTIGLIONI - 

OAB:274.854-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Em petição de p. 105, requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que o patrono do autor possui procuração nos autos 

(p. 15 e 98) e não houve a angularização da relação processual, pela 

inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

As custas já foram recolhidas com a propositura da ação, pp. 54/55.

Assim, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 156880 Nr: 4024-26.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO GERVASONI PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO OLAVO PIVETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA FISCHBORN DE CASTRO 

- OAB:SC/46913

 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.

Mateus Paulo dos Santos – Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40252 Nr: 567-30.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR EICHELT, CARLOS VALDEMAR 

BUTTNER, ELAINE KESSLER BUTTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:38840, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Impulsiono os presentes autos, considerando o deferimento da expedição 

das cartas precatórias requeridas, a fim de intimar o exequente para 

indicar os endereços onde serão cumpridas as ordens nos deprecados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 111784 Nr: 4811-60.2015.811.0045

 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: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUS DE QUALIFICAÇÃO IGNORADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947-O, JULIO CHRISTIAN LAURE - OAB:SP/155.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora fora intimada, para 

que promovesse o regular andamento do feito, conforme determinado à p. 

166 dos autos. Certificou–se à p. 167 o decurso do prazo sem 

manifestação.

À p. 168 e verso, nota-se que fora encaminhada no endereço da empresa 

requerente, a devida carta de intimação, objetivando o regular 

prosseguimento do feito no prazo legal. Certificou-se a sua inércia à p. 

169 (a numerar).

Posto isto, considerando que a parte exequente não demonstrou interesse 

no prosseguimento do feito, bem como por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

Sem custas, eis que já foram recolhidas com a propositura da ação, 

conforme documentos de pp. 105/108.

 Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27270 Nr: 1318-22.2008.811.0045

 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: LEONARDO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RUDINEI DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Posto isto, considerando que a parte exequente não demonstrou 

interesse no prosseguimento do feito, bem como estando este paralisado 

há mais de 30 (trinta) dias por negligência do requerente, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC.Despesas remanescentes pela parte exequente, nos termos do art. 

485, § 2º, do CPC, contudo, suspendo a sua exigibilidade, com fulcro no 

art. 98, § 3º, do CPC, eis que trata-se de beneficiário de justiça gratuita (p. 

26).Transitada em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90258 Nr: 4155-74.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNADO JESUS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, tendo as partes acima 

identificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 38/39 e verso, entabularam 

acordo requerendo a sua homologação e extinção do feito, após o 

adimplemento do débito.

Pois bem, intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente nos autos o acordo com o reconhecimento da firma da parte 

requerida, ou juntada de procuração com assinatura de seu procurador no 

acordo, requisito indispensável para a homologação.

Ainda, esclareça a requerente, no mesmo prazo acima entabulado, se a 

minuta de acordo apresentada refere-se ao contrato n° 650127040, objeto 

da lide (pp. 13/18), tendo em vista que a indicação no pacto de pp. 38/39 

indica o contrato n° 1020100033302010.

 Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 123339 Nr: 2243-37.2016.811.0045

 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: MACIR JOSÉ DA SILVA DAROLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a escrivania acerca do pagemnto dos honorários do expert 

nomeado (p. 112).

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92299 Nr: 6161-54.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARY ANGELA CESTARO MIGLIAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERENICE PASCUINI DE PAULA - ME 

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, ESPÓLIO LUIZ BENEDITO 

JUNQUEIRA DE PAULA, BERENICE PASCUINI DE PAULA, MAPFRE - 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, João Alberto Robles - OAB:OAB/SP 

81684

 VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO, tendo as partes acima 

qualificadas.

 As partes entabularam acordo, conforme verifica-se do acostado às pp. 

340/341, requerendo a sua homologação e extinção e arquivamento do 

feito.

À p. 371 a seguradora informou o cumprimento integral do pacto, 

apresentando comprovante de pagamento à p. 371v.

Pois bem. As partes verifica-se que as partes não apresentaram os 

documentos necessários à representação processual do Dr. João Alberto 

Robles pela empresa Berenice Pascuani de Paula- ME Transporte 

Rodoviário de Carga, termo de compromisso da inventariante Berenice 

Pascuani de Paula pelo Espólio de Luiz Benedito Junqueira de Paula, e 

ainda, os atos constitutivos da empresa acima referida, conforme 

determinado no despacho de p. 358.

Nota-se ainda do acordo acostado às pp. 340/341, que não fora 

identificado quem a redigiu a assinatura exarada pelo(a) procurador(a) do 

Dr. João Alberto Robles, restando impossibilitado o seu reconhecimento.

 Isso posto, intimem-se as partes, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentem nos autos os documentos necessários para a regularização 

processual da primeira, segunda e terceira requeridas, com outorga de 

poderes ao causídico que as representem no acordo firmado (pp. 359/360 

e 368/369), requisito indispensável para a homologação da avença 

apresentado ao Juízo.

Por fim, proceda a escrivania com renumeração das páginas do feito, a 

partir da p. 366, eis que divergem da ordem numeral dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97238 Nr: 3731-95.2014.811.0045

 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: LUIZ ZEFERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente determino a remessa dos autos ao Distribuidor para anotação 

da fase de Cumprimento de Sentença. Procedendo a troca da capa dos 

autos.

INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

e nos próprios autos, impugnar a execução (pp. 89/93), bem como o 

cálculo que a instrui (pp. 94/95), na forma do artigo 535, do CPC.

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se as partes. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34097 Nr: 3807-95.2009.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUSO & ARTUSO LTDA, ALESSANDRA 

ARTUSO, JOEL ELGER, LEOTILDE APARECIDA ARTUSO, ARLINDO 

ARTUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Vistos.

Certifique-se a escrivania acerca da citação dos requeridos Arlindo 

Artuso e Leotilde Aparecida Artuso.

Desde já, uma vez certificado a negativa de citação dos requeridos acima 

indicados, intime-se a parte requerente, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, providencie as informações necessárias para realização da citação 

dos requeridos, visando o cumprimento dos termos do art. 239 do CPC.
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Intimem-se. Cumpra-se. Ás providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109643 Nr: 3735-98.2015.811.0045

 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: MWDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei 

Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 54.

Renove-se a expedição de mandado de intimação (p. 51) da Sra. Tatiane 

Regis Ferreira no endereço indicado pela Defensoria Pública à p. 54.

Após a retirada do termo de guarda. Arquive-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106156 Nr: 1901-60.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMAR ANTONIO COSMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO EMILIO PALUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de p. 28 (a numerar), bem como o disposto no 

art. 485, § 1º, do CPC, determino:

I - Intime-se pessoalmente a parte exequente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se requerendo o que entender de direito, em 

termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo por 

abandono de causa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 1334 Nr: 2978-56.2005.811.0045

 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: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOUTHIER, ARI VALDIR ZANCHETIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (p. 193), proceda e escrivania com o cadastro dos 

advogados da parte exequente, no sistema Apolo, na capa dos autos e 

onde mais couber, para que recebam as notificações e intimações dos 

atos processuais.

No mais, retifique-se a capa dos autos quanto ao tipo da ação, eis que se 

trata de ação de execução, contudo, consta como processo de 

conhecimento.

Aguarde-se o decurso do prazo de suspensão (p. 187), conforme 

decisão de p. 188.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106932 Nr: 2281-83.2015.811.0045

 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: BAADC, DA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuidam os presentes autos de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL, tendo as partes acima identificadas.

Conforme se vê da inicial, as partes entabularam acordo extrajudicial 

perante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - Núcleo de Lucas 

do Rio Verde, acerca do direito de guarda, visitas e fixação de alimentos 

em prol dos filhos menores dos requerentes, Yasmim Mayara Alves dos 

Campos (p. 12) e Vinicius Augusto Alves de Campos (p.25), requerendo a 

sua homologação.

Com a inicial juntou documentos às pp. 07/14.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação da avença 

havida entre as partes, conforme parecer encartado à p. 27.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É breve o relato. Decido.

Pois bem. Verificando que ambos acordantes assinaram pessoalmente a 

transação perante a Defensoria Pública (p. 08 e verso), a homologação de 

rigor se impõe.

Da Guarda e Direito de Visitas

Ficou acordado que a guarda dos infantes será exercida de forma 

unilateral pela genitora Sr.ª Daiane, enquanto o direito de visitas será 

exercido pelo genitor Sr. Benedito, de forma livre.

Dos Alimentos

Com relação aos alimentos, convencionam as partes que o genitor pagará 

o equivalente a 38,07% (trinta e dois por cento) do salário mínimo, bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (médico, 

dentista, farmácia e materiais escolares).

Ante o exposto, e, ante a manifestação favorável no Ministério Público (p. 

27), HOMOLOGO os termos do acordo entabulado entre as partes (p. 08 e 

verso), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Transitada em julgado, expeça-se o termo de guarda, após, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo.

Sem custas, em razão da gratuidade (p. 15).

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24433 Nr: 2261-73.2007.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAG, AAG, JCAG, IAG, RMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial acostado às pp. 175/176 do feito.

Intime-se o executado, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento do valor do débito informado às pp. 163/165, bem como as 

prestações vincendas relativas aos meses subsequentes, sob pena de 

prisão civil na forma do art. 528 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90426 Nr: 4325-46.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA BRINGHENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:16362E, LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT, MARCO 

ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 Vistos.

Defiro o pedido retro (p. 76v.)
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Intime-se a parte exequente, para que manifeste-se esclarecendo a 

divergência de valores entre os cálculos apresentados às pp. 22/24 e 

59/74, ou, diga sobre a expedição de RPV no valor do primeiro cálculo 

apresentado (pp. 22/24), o qual concordou a parte executada (p. 34v). 

Prazo: 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Ás providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102990 Nr: 248-23.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SOCORRO MARIANO VALENTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 Vistos.

Intime-se o perito, para que esclareça ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca dos pontos levantados pela parte requerida, na impugnação 

ao laudo pericial acostada às pp. 415/421.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99560 Nr: 5614-77.2014.811.0045

 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: MARISA MARA DE MATTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por MARISA MARA DE MATTOS DE RESENDE em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Inicialmente, certifique-se acerca do prazo para a parte requerida 

manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às pp. 112/115.

Pois bem. Uma vez que fora concedida a liminar para restabelecimento do 

benefício pleiteado (pp. 45/50), e tendo em vista o laudo pericial realizado 

pelo perito médico nomeado nos autos, constatando a incapacidade total e 

permanente da autora, imperioso se faz o restabelecimento imediato do 

benefício de auxílio doença à parte requerente.

Isso posto, intime-se o Instituto requerido, para que restabeleça o 

benefício concedido liminarmente à requerente, pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, sob pena de majoração da multa diária, que ora fixo no valor 

de R$ 800,00 (oitocentos reais). Prazo: 10 (dez) dias.

Após manifestação, ou decorrido o prazo in albis, voltem conclusos para 

sentença.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90911 Nr: 4805-24.2013.811.0045

 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: MARCOS LEANDRO BOHNERBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA VOLPINI, SOELI 

KAIPER ARDENGHI BRIZOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON CORREA BICUDO - 

OAB:17.116-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 Visto.

Diante da informação que consta na certidão de p. 134, bem como o 

requerimento de p. 136, defiro o pedido de citação por hora certa.

Cite-se, por hora certa a requerida Soeli Kaiper Ardenghi Brizolla, no 

endereço indicado à p. 135, devendo o(a) oficial de justiça cumprir o que 

estabelecem os artigos 252 e 253, ambos do CPC.

Feita a citação, deverá a Sra. Gestora enviar carta à requerida, pelo 

correio, dando-lhe ciência de que a citação se realizou por hora certa 

(CPC, art. 254), devendo acompanhar a carta uma cópia da certidão de 

citação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 13174 Nr: 1988-02.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PELISSARI, HELMUTE AUGUSTO 

LAWISCHI, KARLA GIRONDI LAWISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT, REVEL - 

OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Verifica-se à p. 226, que a parte autora requereu a expedição do alvará 

judicial da importância resultante da constrição realizada por meio do 

sistema Bacenjud, conforme Detalhamento de Ordem Judicial de pp. 

217/218v., depositados em contas judiciais (pp. 220/224).

Pois bem. Considerando que a procuração encartada às pp. 05/06, 

outorga poderes à sociedade de advogados denominada “Dabul & 

Schineider Advogados Associados”, e ainda, que a titularidade da conta 

indicada na petição de p. 226 não se trata da mesma sociedade de 

advogados, necessário se faz a apresentação de procuração para a 

sociedade “Dabul & Santos Advogados Associados” receber valores, 

requisito indispensável para o levantamento da pecúnia vinculada aos 

autos.

 Isso posto, intime-se a parte exequente, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos a procuração com outorga de poderes para a 

sociedade Dabul & Santos Advogados Associados, receber valores, 

visando o devido prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40640 Nr: 945-83.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BRESSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Verifica-se à p. 209, que a parte exequente requereu a expedição do 

alvará judicial referente ao pagamento da requisição de pequeno valor, 

tendo em vista o teor dos ofícios n° 0108241 e n° 0108242, que se 

encontram encartados às pp. 207/208 dos autos.

Posto isto, defiro o levantamento da quantia de R$ 7.954,00 (sete mil 

novecentos e cinquenta e quatro reais) em relação aos honorários de 

sucumbência (p. 207), bem como o valor de R$ 46.820,58 (quarenta e seis 

mil oitocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), em relação ao 

valor principal, conforme requerido pelo exequente (p. 209).

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor do advogado da parte 

exequente, na conta bancária indicada à p. 209, eis que possui poder para 

receber valores, conforme procuração de p. 30. Atente-se a escrivania, 

ao que estabelecem o Provimento n° 68/208-CNJ e Oficio Circular n° 

41/2018 – GJAUX-PRES, procedimento a ser observado quando da 

expedição do alvará judicial, ou seja, o aguardo do decurso do prazo 

recursal.

 Após a expedição do alvará, arquive-se o feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42728 Nr: 3037-34.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Verifica-se à p. 197, que a parte exequente requereu a expedição do 

alvará judicial referente ao pagamento da requisição de pequeno valor, 

tendo em vista o teor do ofício n° 0108243, que se encontra encartado à p. 

196 dos autos.

Posto isto, defiro o levantamento da quantia de R$ 25.520,83 (vinte e cinco 

mil quinhentos e vinte reais e oitenta e três centavos), depositada em 

favor do beneficiário.

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor do advogado da parte 

exequente, na conta bancária indicada à p. 197, eis que possui poder para 

receber valores, conforme procuração de p. 19. Atente-se a escrivania, 

ao que estabelecem o Provimento n° 68/208-CNJ e Oficio Circular n° 

41/2018 – GJAUX-PRES, procedimento a ser observado quando da 

expedição do alvará judicial, ou seja, o aguardo do decurso do prazo 

recursal.

 Após a expedição do alvará, arquive-se o feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 145608 Nr: 6617-62.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL VIEIRA DA 

CUNHA MARTINS - OAB:SP/246.397, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT/17.613, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:SP/182.514, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:SP/196.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa. No prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 141238 Nr: 4137-14.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY PEREIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de reiterar intimação da parte 

autora para depositar o complemento da diligência no valor de R$ 390,00 ( 

trezentos e noventa reais ) do Senhor Oficial de Justiça conforme 

certidão, a guia de complementação de diligência deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos. Após o depósito da diligência, a parte 

deverá juntar o comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 133228 Nr: 49500-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT/2152-B, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049

 (...) Não havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO o presente feito, remetendo-o à fase instrutória.Considerando a 

manifestação do Ministério Público, desde já DESIGNO audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de setembro de 2018, às 

14h:00min.Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Assinalo que caberá ao advogado de cada 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, por meio de carta com aviso de 

recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 

455, CPC, sob pena de preclusão.Se preferir, poderá trazer as 

testemunhas, atempadamente arroladas, independentemente de intimação, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).Intimem-se pessoalmente as 

partes, a fim de compareçam ao ato para prestar depoimento 

pessoal.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 142820 Nr: 4972-02.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA LMG EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:OAB/MT 18.295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 330,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 041/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

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

FORMA DA LEI, ETC...

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 86 do Código de Organização 

Judiciária do Estado;

CONSIDERANDO a Consolidação das Normas Gerais da Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado;

 R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o período de 24 de Julho a 27 de Julho de 2018, para 

realização da Correição Ordinária Anual nos Cartórios Extrajudiciais 

pertencentes a esta Comarca, com início às 08:00 horas (MT).

 Art. 2º - Designar a Senhora Eliane Ruff Rebelatto, Gestora Geral desta 

Comarca, para secretariar os trabalhos correcionais.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, comunicando-se aos 

Oficiais dos Cartórios do Foro Extrajudiciais pertencentes a esta 

jurisdição, bem como, encaminhe-se cópia à Corregedoria Geral da 

Justiça.

Água Boa, 05 de julho de 2018.

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

Juiz de Direito - Diretor do Foro
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1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000864-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSKINE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER TADEU YAMADA OAB - PR0019012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIAS MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000864-48.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TRANSKINE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA 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, 5 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000884-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

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:

ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO (EXECUTADO)

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000884-39.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Analisando os presentes autos, 

vemos que a parte autora, além de não ter postulado pela gratuidade 

judiciária, deixou de recolher as custas processuais, eis que consta no 

feito a menção de que as guias 75967.136.07.2018-0 e 

75989.136.07.2018-0 ainda não foram arrecadadas. Assim, determino que 

seja o requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 5 de julho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001482-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WAUTOMONHIDZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 5 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001534-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 5 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001533-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 5 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001556-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PENHO HORI BERAUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 5 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001486-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WAUTOMONHIDZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 5 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 25369 Nr: 4648-02.2008.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ALVES DE SOUZA, TEREZA FURMANN 

ALVES DE SOUZA, TRATORLÂNDIA TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Furman Alves de 

Souza - OAB:12525, TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 3363-B

 Ante o exposto, conheço da exceção, pela sua formalidade, contudo, no 

mérito, deixo de conhecê-la. Por consequência, determino a intimação da 

exequente a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento consignando para cumprimento o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18622 Nr: 1784-25.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Mário Saedt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados às 

fls. 593/594, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.Nos termos 

do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução n.º 115, de 29 

de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a 

expedição de Precatório ao Tribunal Competente.Acaso o valor do débito 

seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de referência, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal 

e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei n.º 10.259, de 12 de 

Julho de 2.001.Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.Condeno o 

executado no pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10 % (dez por cento) do valor da execução.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.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032707 Nr: 3477-58.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia. de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto LK Ltda - ME, Klênio Pires da Silva, 

Nabia Alves Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Flávio Borges Barreto 

- OAB:OAB/MG 81.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028803 Nr: 942-59.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LUZIO DIAS, MIRYAN FÁTIMA TOLEDO 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO XAVIER DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO VANDERLEI DERIGGI - 

OAB:51389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente cumpre consignar que o pedido às fls. 71/72, deve ser 

analisado pelo Juízo Deprecante, cumprindo, portanto, ao interessado, 

caso queira, formulá-lo perante o Juízo supramencionado.

 Nesse passo, deixo de conhecer do pedido retro e determino o 

cumprimento da decisão de fls. 68/69.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81549 Nr: 386-67.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT, Wallison Henrique Justo e Lemes - OAB:21.984 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante se infere do extrato em anexo, o Advogado Arnaldo de Souza 

encontra-se, aparentemente, com sua identidade profissional suspensa 

perante o Cadastro Nacional dos Advogados.

 Nesse passo, previamente à análise das insurgências formuladas nos 

autos, factível a comprovação nos autos da regularização da situação 

perante o Órgão de Classe, supramencionada.

Assim, determino que seja a parte autora intimada para, no prazo de 10 

(dez) dias, regularizar a capacidade postulatória comprovando a 

regularidade de sua inscrição suplementar na subseção da Ordem dos 

Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso, sob pena de não 

conhecimento das insurgências apresentadas.

Cumpra-se.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18709 Nr: 1871-78.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidoro Miguel Lorini, Espolio de Luíz Anildo 

Brum da Costa, Marilene Machado da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Liele Santini - OAB:22376/O, Rodrigo Zampoli Pereira - 
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OAB:7198/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 Considerando a inércia certificada à fl. 265, converto a indisponibilidade 

dos valores penhorados em nome da executada Marilene Machado da 

Costa (fl. 236-vs) em penhora e, por consequência, promovo nesta data a 

transferência eletrônica da importância bloqueada para conta única.

 Assim, determino a vinculação do valor penhorado ao presente feito, 

devendo a exequente ser intimada a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento.

 Sem prejuízo, consigno que, consoante se infere do extrato em anexo, já 

houvera o desbloqueio do saldo remanescente bloqueado em conta 

bancária de titularidade do executado Izidoro Miguel Lorini, conforme 

determinado na decisão de fls. 255/256, nada havendo a ser 

convencionado eis que não há supostos valores remanescentes ainda 

constritados.

 Por fim, proceda às retificações necessárias em relação à representação 

processual dos executados, tendo em vista a juntada de 

substabelecimento sem reservada de poderes efetivada às fls. 139/140.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032934 Nr: 3600-56.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia. de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto LK Ltda - ME, Klênio Pires da Silva, 

Nabia Alves Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Flávio Borges Barreto 

- OAB:OAB/MG 81.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 No entanto, verifiquei que a presente ordem já está sendo cumprida por 

meio do processo número 3477-58.2018.8.11.0021 – cód. 1032707, de 

forma que o prosseguimento deste processo acarretará a figura jurídica 

da litispendência, mostrando-se de rigor, o respectivo arquivamento.

Fundamentação

 Feitas as considerações acima e sendo certo que, a teor do que dispõe o 

art. 337, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, uma ação é idêntica à 

outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido, bem como que se configura a litispendência, quando se repete 

ação, que está em curso.

 Aliás, estabelece o art. 485, inciso V, que ocorre a extinção do processo, 

sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da perempção, 

litispendência ou da coisa julgada.

 Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, outro caminho não há a não ser reconhecer de ofício a 

litispendência.

Dispositivo

 Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, § 3º, 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.

 Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000871-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN JESUS FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000871-40.2018.8.11.0021 REQUERENTE: KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO 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, 4 

de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000823-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000823-81.2018.8.11.0021 AUTOR: VALDIVINO 

ALVES DE SOUZA 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 
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regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, 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 09 de agosto de 2018, às 13h:30min, 

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 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, 28 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000836-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L J GONTIJO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIO NUNES GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000836-80.2018.8.11.0021 AUTOR: L J GONTIJO - 

ME Analisando os presentes autos, vemos que a parte autora, além de 

não ter postulado pela gratuidade judiciária, deixou de recolher as custas 

processuais. Assim, determino que seja o requerente intimado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e despesas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 5 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000885-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIRACY DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000885-24.2018.8.11.0021 AUTOR: MARIA 

MIRACY DE SOUSA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

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 
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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. 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, 5 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001350-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001350-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME Estando a petição do recurso de 

apelação à contento, conforme determinam as normativas de regência - 

artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, determino o seu recebimento, 

independentemente de prévio juízo de admissibilidade, nos termos do 

artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Quanto aos efeitos 

em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – pelas disposições 

de Código de Processo Civil em vigor - independem de determinação do 

juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o caso de aplicação 

do artigo 1.012 do regramento mencionado. Intime-se o apelado para, 

querendo, colacionar as suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1º do diploma legal referido. 

Transcorrido o prazo adrede, independentemente de manifestação da 

parte adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º). Cumpra-se. Água Boa, 05 de Julho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000872-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA WA UTOMOWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000872-25.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CELINA 

WA UTOMOWEHO XAVANTE Tratam-se os presentes autos de ação de 

jurisdição voluntária para registro tardio de óbito. Alega o requerente que o 

falecimento do de cujus não foi tempestivamente registrado, razão pela 

qual necessário é o ajuizamento da presente ação para que seja 

assentado referido fato. No entanto, equivoca-se o requerente à pleitear 

tal medida à Justiça Comum ordinária, eis que a competência para análise 

de referido pedido é da Diretoria de Foro desta comarca, cujo Juiz Titular é 

o Corregedor Permanente dos serviços extrajudiciais. Referida 

competência já foi inclusive solidificada pelos precedentes do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

155435/2013). Portanto, resta incompetente o Juízo da 1º Vara desta 

comarca para análise do pedido. Porém, impossível a remessa dos autos 

ao juízo competente, eis que a Diretoria de Foro desta comarca não 

encontra-se, ainda, integrada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico 

– PJE. Assim, cabe à parte materializar o feito e encaminhá-lo, mediante 

protocolo físico, à jurisdição adequada. Diante do exposto, EXTINGO o 

presente feito, sem resolução de mérito, ante a incompetência do juízo e 

pela impossibilidade de encaminhamento dos autos ao juízo competente. 

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. Intime-se e, após, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 5 de julho 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000873-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

V. W. O. P. (REQUERENTE)

MODESTO PARAWABDZU WA ORINATSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000873-10.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

VITORINO WA ORINATSE PARAWABDZU, MODESTO PARAWABDZU WA 

ORINATSE Tratam-se os presentes autos de ação de jurisdição voluntária 

para registro tardio de óbito. Alega o requerente que o falecimento do de 

cujus não foi tempestivamente registrado, razão pela qual necessário é o 

ajuizamento da presente ação para que seja assentado referido fato. No 

entanto, equivoca-se o requerente à pleitear tal medida à Justiça Comum 

ordinária, eis que a competência para análise de referido pedido é da 

Diretoria de Foro desta comarca, cujo Juiz Titular é o Corregedor 

Permanente dos serviços extrajudiciais. Referida competência já foi 

inclusive solidificada pelos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 155435/2013). Portanto, 

resta incompetente o Juízo da 1º Vara desta comarca para análise do 

pedido. Porém, impossível a remessa dos autos ao juízo competente, eis 

que a Diretoria de Foro desta comarca não encontra-se, ainda, integrada 

pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE. Assim, cabe à parte 

materializar o feito e encaminhá-lo, mediante protocolo físico, à jurisdição 

adequada. Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução 

de mérito, ante a incompetência do juízo e pela impossibilidade de 

encaminhamento dos autos ao juízo competente. 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. Intime-se e, após, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 5 de julho 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000821-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DOS REIS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisão de ID nº 

13882333 e da audiência de conciliação designada nos autos para o dia 

08/08/2018 às 16:00 horas(MT).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000761-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO VILELA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 13871160 e para fornecer meios ou efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de Cumprimento de liminar, citação e 

intimação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal 

deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, 

item Emissão de Guia de Diligência, devendo comprovar nos autos seu 

recolhimento, com a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. D. O. B. (AUTOR)

L. B. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. T. R. B. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 13839717 para que fique ciente da audiência designada nos 

autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14062 Nr: 1004-22.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Cintra, Denise Maria da 

Silva Cintra, Eleni Aparecida Vasques Cintra, Adauto dos Reis Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Cabral Barbosa 

Andrade - OAB:15.350/GO, Livia de Castro Barbosa - 

OAB:34.605/GO, Michelle Cristiane Kunan - OAB:OAB/GO-30.419A

 1 – Foram realizadas inúmeras diligências no sentido de localizar o 

executado Adauto dos Reis Cintra, que possui grau de parentesco com os 

executados Denise Maria da Silva Cintra e Antônio Aparecido Cintra, sem 

contar o fato de que a embargante nos autos n. 3209-72.2016.811.0021 

(Código n. 111288) é ou foi casada com o referido devedor, o que mostra 

a proximidade entre tais pessoas.

 Diante da proximidade entre tais pessoas que foram citadas neste 

processo, aliado à circunstância de que esta demanda foi ajuizada há 

mais de 12 (doze) anos e também o ato de que foram realizadas várias 

diligências em localizar o devedor, este Juízo DEFERE a citação por edital 

do executado Adauto dos Reis Cintra.

 2 – Para tanto, DETERMINO que seja expedido edital com prazo de 30 

(trinta) dias, seguindo-se as formalidades do artigo 257 do Código de 

Processo Civil, consignando-se as advertências do despacho inicial.

3 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 4 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial do executado Adauto dos Reis Cintra a Defensoria Pública desta 

Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente da nomeação, devendo 

ser encaminhado os autos para tal fim.

5 – Na sequência, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111289 Nr: 3210-57.2016.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Aparecido Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livia de Castro Barbosa - 

OAB:34.605/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 Destarte, este Juízo INDEFERE o pedido de inversão do ônus da prova, 

ante a ausência de demonstração dos requisitos dispostos na MP n. 

2172-32/2001.

 DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO E ORGANIZAÇÃO 

DAS PROVAS (ART. 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de direito que são relevantes para a decisão do mérito.

 A) Da nulidade da citação por edital;

 B) Do cerceamento do direito de defesa;

 C) Da prescrição da pretensão executória;

D) Da ilegitimidade do título executivo;

E) Da nulidade da Cédula de Produto Rural – objeto ilícito (negócio 

mercantil)

F) Da inexistência de negócio jurídico subjacente;

 G) iliquidez – excesso de execução.

Sobreleva anotar que é ônus do embargante quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito, sendo incumbência do embargado os 

modificativos, impeditivos e extintivos do direito do embargante, sem 

prejuízo de desprestigiar o alegado título executivo, devendo ser 

observada a regra do ônus probatório no art. 373, incisos I e II do CPC.

 Desta feita, INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem especificando as provas que entendem necessárias ao 

deslinde do feito com base nos pontos controvertidos, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório, sob pena de indeferimento.

 Ressalta-se que o entendimento deste Juízo é que as partes são 

intimadas para especificarem as provas que entendem necessárias e 

explicarem o motivo de cada requerimento, a fim de que este Juízo 

entenda a imprescindibilidade de cada meio.

 Após, decorrido o prazo acima, venham os autos CONCLUSOS para as 

devidas deliberações com eventual início da fase instrutória se necessário 

ou o julgamento antecipado da pretensão, caso inexista requerimentos de 

prova.

 CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 13:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR GALERA SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 16:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENIOMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 17:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENES ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 18:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGALHAES BELLO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 18:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 13:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 13:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERNANDO SCHIMANKO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 13:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE FERREIRA DE MEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 14:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAYENE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-56.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PRILL HAMMACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0011499A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/08/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BASTOS E BASTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS OAB - RO6102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/08/2018 Hora: 12:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-81.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 8010151-81.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ALEXANDRE MEINBERG CEROY Conforme demonstra o extrato em anexo, 

o bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou exitoso. 

Sendo assim, intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que: I – 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou; II – ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Sendo 

arguida pelo executado qualquer das alegações supramencionadas, 

intime-se o exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias. Cumpridas 

as diligências acima, voltem-me conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 5 de julho de 2018 JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MENEGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA FERNANDES MENEGATTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000682-62.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDECIR MENEGATTI Deixo de conhecer dos embargos à execução 

apresentados nos autos, eis que, malgrado tenha ocorrido erro na 

digitação do termo de audiência, concedendo à parte prazo de 05 (cinco) 

dias para manifestação, o fato é que trata-se o presente feito de processo 

executivo em trâmite nos Juizados Especiais, onde somente é permitida a 

apresentação de embargos após a segurança do juízo, conforme 

inteligência do artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsionar o feito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Água Boa, 5 de 

julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BATISTA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000707-75.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SUELI 
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BATISTA MEDEIROS 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. Isso porque, conforme demonstrado, a 

requerente reside na cidade de Água Boa, não havendo, ao menos em 

uma perfunctória análise, razão para a existência de débito com 

companhia concessionária de energia no Estado de São Paulo. Além 

disso, no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos 

- para a concessão da tutela de urgência encontra-se presente, 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 presente. 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. O que 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 foram 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. No entanto, pela própria dinâmica processual, há a 

possibilidade de que, após a dilação probatória, venha-se a alterar a 

situação fática. Portanto, cabível o caucionamento da demanda, como 

forma de garantir o cumprimento da medida liminar. Diante do exposto, 

concedo a tutela provisória para determinar à requerida a retirada do nome 

da requerente dos cadastros de inadimplentes. Condiciono o cumprimento 

da liminar ao depósito, em juízo, da quantia tida por controversa, ou a 

apresentação de caução idônea. Estando a inicial à contento, conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 5 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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Referência: autos n.º 1000723-29.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DIEGO 

PEREIRA DOS SANTOS 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 
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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, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, 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. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. 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 ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque o débito que se alega irregular data do 

ano de 2013 (dois mil e treze), sendo inserido no sistema do SPC há mais 

de 04 (quatro) anos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, 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. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Estando a inicial 

à contento, conforme determina o regramento de regência (artigo 14 da lei 

n.º 9.099/95), determino a citação da parte adversa por meio de carta com 

aviso de recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e 

II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a 

data e horário em que será realizada a audiência de tentativa de 

conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência 

que o não comparecimento à solenidade processual citada acarretará a 

declaração de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme 

determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, 

em consonância com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, 

podendo ser proferido julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa 

jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado em juízo por 

preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para 

transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a 

parte requerida que, comparecendo a quaisquer dos atos processuais o 

preposto desprovido de carta de preposição ou restando ausente nesta 

poderes específicos para transigir, será considerada a parte desassistida 

de representação, o que acarretará as consequências derivadas de sua 

ausência. À Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a 

marcação da solenidade, concluir os autos à secretaria para as 

providências que o caso requer. Água Boa, 5 de julho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000723-29.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DIEGO 

PEREIRA DOS SANTOS 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, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, 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. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. 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 ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 
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probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque o débito que se alega irregular data do 

ano de 2013 (dois mil e treze), sendo inserido no sistema do SPC há mais 

de 04 (quatro) anos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, 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. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Estando a inicial 

à contento, conforme determina o regramento de regência (artigo 14 da lei 

n.º 9.099/95), determino a citação da parte adversa por meio de carta com 

aviso de recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e 

II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a 

data e horário em que será realizada a audiência de tentativa de 

conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência 

que o não comparecimento à solenidade processual citada acarretará a 

declaração de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme 

determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, 

em consonância com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, 

podendo ser proferido julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa 

jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado em juízo por 

preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para 

transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a 

parte requerida que, comparecendo a quaisquer dos atos processuais o 

preposto desprovido de carta de preposição ou restando ausente nesta 

poderes específicos para transigir, será considerada a parte desassistida 

de representação, o que acarretará as consequências derivadas de sua 

ausência. À Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a 

marcação da solenidade, concluir os autos à secretaria para as 

providências que o caso requer. Água Boa, 5 de julho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000844-57.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

DOS SANTOS 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, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, 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. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. 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 ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque, malgrado alegue o requerente que 

pagara o débito pelo qual seu nome foi negativado, vemos que os 

comprovantes acostados aos autos diferem-se do débito inscrito. Assim 

entendemos pois o pagamento comprovado no ID 13805764 refere-se ao 

pagamento de uma fatura de cartão de crédito, enquanto a negativação 

ocorrera em razão da assunção de um empréstimo. Inclusive os próprios 

valores são diferentes, apesar de guardar certa similaridade. Necessário 

seria, para a concessão da tutela incidental requerida, que este órgão 

julgador, diante das evidências já produzidas na petição inicial, 

convencesse-se da existência fundada do direito pleiteado e, no caso 

presente, tal convencimento não ocorrera pelos motivos já declinados. 

Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência 

de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, 

como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de 

uma comprovação documental de sua veracidade, 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. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Estando a inicial à contento, conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 
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solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 5 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-29.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI ARMANDO LOWE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010148-29.2016.8.11.0021 REQUERENTE: RUDI 

ARMANDO LOWE Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. 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, 5 de julho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85451 Nr: 4279-66.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Irma Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Intimar o(s) advogado(s) do(s) Réu(s) para que, no prazo de 05 dias, se 

manifeste sobre o cálculo de fls. 1165.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 58/2018-DF

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro em Substituição Legal da Comarca de Alto Araguaia, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o senhor José Gervásio de Freitas Neto requereu 

exoneração do cargo de juiz de paz desta comarca , conforme consta 

informado ao Tribunal de Justiça através do CIA n. 

0716522-91.2018.811.0020 juntado no CIA n. 002373-31.2017.8.11.0000, 

sendo que até o presente momento não há nenhuma decisão,

CONSIDERANDO a necessidade de designar Juiz de Paz para realizar os 

casamentos agendados para o mês de Julho/2018,

RESOLVE:

DESIGNAR a senhora NEYLA CRISTINA DE SOUZA CAVALCANTE 

SOUZA, 1ª suplente desta comarca, para exercer as funções de Juíza de 

Paz , durante o mês de Julho/2018, exercendo todas as atribuições e 

deveres inerentes ao desempenho do cargo.

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

Alto Araguaia-MT, 5 de julho de 2018

Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 96574 Nr: 2691-17.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULITEC CONSTRUÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRYS KELLEN MARTINS 

RIBEIRO - OAB:20323/O, MARCELO DIAS - OAB:399.830/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminarmente à 

impetrante.13. RECEBO a presente ação, eis que presentes os requisitos 

necessários.14. Por conseguinte, considerando o teor da decisão 

proferida pela SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos autos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, 

por intermédio do relator do incidente, Desembargador José Zuquim 

Nogueira, em 15/03/2018, que determinou a suspensão da tramitação dos 

processos pendentes de julgamento no território do Estado de Mato 

Grosso, que versem sobre “a legalidade de apreensão de mercadoria 

quando o contribuinte descumpre uma obrigação tributária, seja ela de 

emissão de nota fiscal idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do 

ICMS devido em razão do regime cautelar administrativo”, DETERMINO a 

suspensão do presente processo, até o deslinde do feito instalado na 

Seção de Direito Público do E. TJMT.15. INTIME-SE.16. CUMPRA-SE, 

expedindo e providenciando o necessário.Alto Araguaia/MT, 4 de julho de 

2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito em Substituição 
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Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 93499 Nr: 1518-55.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA -EPP, MIRELA MARIA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1518-55.2018.811.0020 (cód. 93499).

Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerida para o fiel cumprimento da decisão 

proferida alhures pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do E. 

TJMT.

2. Por conseguinte, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação.

3. DETERMINO o apensamento destes autos ao feito n. 

1992-94.2016.811.0020 (cód. 72724).

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 03 de julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 95510 Nr: 2189-78.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552

 8. Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se 

verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de 

Processo Penal, havendo justa causa para a ação penal, RECEBO a 

denúncia ofertada contra o denunciado GERSON SOARES DA SILVA, 

dando-o como incurso no artigo nela mencionado. 9. DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento, para o dia 08/08/2018, às 14horas.10.(...)13. 

Ante o exposto, considerando o fato de que não desapareceram os 

motivos ensejadores da prisão preventiva, ancorado no art. 312 do CPP, 

MANTENHO a prisão preventiva do denunciado GERSON SOARES DA 

SILVA, garantindo, assim, não só o resguardo da ordem pública, mas 

também a aplicação da lei penal.Alto Araguaia/MT, 03 de julho de 

2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito em Substituição 

Legal

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 02/2018-GABINETE

O Excelentíssimo Senhor Doutor Arom Olímpio Pereira, MM Juiz de Direito 

Titular da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

Considerando o que dispõe os artigos 81, letra "b" e 86 da Lei 4.964/85 

(Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado - COJE) a 

realização de correição nos ofícios da justiça a ele sujeitos e CNGCGJ/MT, 

seção 2, item 1.2.12;

Considerando que não foi possível a conclusão das atividades 

correicionais no período inicialmente fixado (11.06.2018 até 10.07.2018);

Considerando que a correição ordinária prevista no item 1.2.12 da 

CNGCGJ/MT poderá ser prorrogada pelo prazo 30 (trinta) dias, em razão 

da quantidade de processos;

R E S O L V E:

I- PRORROGAR a "Correição Ordinária" na Segunda Vara da Comarca de 

Canarana até as 19:00 horas do dia 09.08.2018, mantidos inalterados os 

demais termos da Portaria n. 001/2018/2ªVARA.

II - Encaminhe-se cópia ao Egrégio Conselho da Magistratura, à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Presidente 

da 19ª Subseção da OAB/MT e ao representante do Ministério Público, 

afixando-se no átrio do Fórum.

P. R. I. C.

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direto

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4467 Nr: 758-12.1999.811.0008

 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: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ, JUDITH ABI 

RACHED CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Vistos etc.

A despeito do pedido formulado pelo Advogado Luiz Mariano Bridi (fls. 

92/95), verifica-se que o referido profissional atuou na defesa do Banco 

Bradesco S/A. até o julgamento do recurso e, portanto, merece participar 

da divisão dos honorários de sucumbência devidos na fase de 

cumprimento de sentença.

 Com efeito, sua participação deverá proporcional à eficácia da atuação e 

ao tempo despendido com o processo dedicação dispensada. Vale 

lembrar que a verba honorária, neste caso, é atribuição dos executados 

Espólio de Carlos Alberto da Cruz e Judith Abi Rached Cruz.

 Desse modo, considerando que o advogado atuou até a sentença 

entendo justo e devido o valor correspondente ao percentual de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o valor fixado na condenação, a ser apurado 

na fase de cumprimento de sentença.

 Ante o exposto, INTIMEM-SE os executados ESPÓLIO DE CARLOS 

ALBERTO DA CRUZ e JUDITH ABI RACHED CRUZ, na pessoa do seu 

advogado, para que, no prazo de quinze (15) dias, efetuem o pagamento 

da quantia corresponde ao percentual de 50% (cinquenta por cento) 

referente a título de honorários de sucumbência, no valor indicado às fls. 

92/95, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no percentual 

de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC).

Decorrido o prazo de quinze dias sem informação quanto ao pagamento, 

conclusos para análise do pedido de penhora.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 20 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4466 Nr: 757-27.1999.811.0008

 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 QUERO QUERO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Vistos etc.

 Promova-se a alteração na capa dos autos e no sistema Apolo em 

relação ao advogado do Banco Bradesco S/A., a fim de possibilitar o 

recebimento das intimações dos atos processuais.

Compulsando os autos, verifico que a natureza do objeto da presente 

ação exige a liquidação da sentença por arbitramento.

Assim, nos termos do artigo 510 do CPC, considerando que o exequente já 

apresentou seu parecer e os documentos pertinentes em relação a seu 

crédito, DETERMINO a intimação do executado Transportadora Quero 
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Quero Ltda para que, no prazo de quinze dias, manifeste sobre os 

documentos de fls. 439/455, bem como, junte seu parecer.

Cumpra-se.

Barra do Bugres – (MT), 04 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33447 Nr: 3266-47.2007.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWSDS, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução de Alimentos, interposta por JUCILENE MATOS 

DOS SANTOS em face de RODRIGO DE SOUZA.

 Entre um ato e outro, ocorreu a prisão do executado (fls.73/74).

 Às folhas 104/105, juntou-se um recibo de pagamento assinado pela 

exequente.

 Com vista dos autos, o representante do Ministério Publico manifestou 

pela extinção da execução e consequente expedição do alvará de soltura 

(fls. 107).

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

 Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA.

 Sem custas, uma vez que já deferida a gratuidade às folhas 20.

 Ciência ao Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97502 Nr: 100-26.2015.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I-

Verifica-se que já há determinação de decretação da prisão civil do 

executado, cuja justificativa não foi acolhida (fl. 55).

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), 

anexar aos autos o cálculo atualizado do débito.

II-

Considerando a impontualidade da prestação de alimentos e, tendo esta 

caráter vital para o exequente, nos termos da decisão de fl. 55, expeça-se 

novo mandado de prisão, observando o endereço indicado às fls. 61/62.

Faça constar do mandado o valor a ser pago conforme demonstrativo de 

cálculo a ser apresentado pelo exequente, no qual deverá constar, ainda, 

a obrigatoriedade de o executado ficar separado dos presos comuns.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51823 Nr: 2572-39.2011.811.0008

 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: ABLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KÁTIA SILVA SANCHES 

- OAB:MT 10.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 

10.316

 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. 54.Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais, observando a gratuidade da justiça que lhe 

favorece.Após tudo cumprido e devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54321 Nr: 526-43.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, de forma harmoniosa ao parecer ministerial (fls. 94), não 

estando a menor em situação de risco, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI, do Código de 

Processo Civil, ante a presente ausência de interesse 

processual.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, 

observando a gratuidade da justiça que lhe favorece.Devidamente 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80991 Nr: 2637-97.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

MARIA LOPES DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, em manifestação à fl. 56, a parte autora informa sua 

desistência da ação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de 

desistência da presente ação, de forma que é desnecessária anuência do 

requerido, haja vista que, embora citado, não houve apresentação de 

contestação (Art. 485, §4º do CPC).

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl.56, 

pelos fatos e fundamentos expostos.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora.

Certificado o trânsito em julgado arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37586 Nr: 3953-87.2008.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se nos autos no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26848 Nr: 64-62.2007.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLARO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CLARO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para em 15 dias manifestar-se 

sobre a conversão do inventario em arrolamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26848 Nr: 64-62.2007.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLARO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CLARO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Vistos, etc.

INTIME-SE a inventariante para manifestar sobre o interesse na conversão 

do inventário em arrolamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26848 Nr: 64-62.2007.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLARO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CLARO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos para INTIMAR o douto advogado da parte autora para cumprir 

o mo item 2 do despacho de fls 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95049 Nr: 4544-39.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU DELLA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - PROCURADORIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária de Auxilio Doença c/c Aposentadoria por 

Invalidez de segurado especial (rural).

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 

2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92790 Nr: 13192-08.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO QUIENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 Vistos etc.

Acolho a justificativa da advogada da requerida eis que lastreada em 

atestado médico (fls.78/79).

Designo AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 21 de agosto de 

2018, as 16h00min, oportunidade em que as partes prestarão depoimento 

pessoal, sob pena de confesso, bem como serão ouvidas as testemunhas 

arroladas tempestivamente no prazo comum não superior a 10 (dez) dias 

a contar da intimação desta decisão, sob pena de preclusão. O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a dez, sendo três, no 

máximo, para a prova de cada fato (parágrafos 4º e 6º do art. 357 do 

NCPC).

Quanto às testemunhas, caberá ao Advogado da parte que as arrolou 

informá-las ou intimá-las do dia, da hora e do local da audiência designada, 

ressaltando que a intimação só será feita via judicial desde que essa 

necessidade seja demonstrada pela parte no ato da apresentação do rol 

em juízo (art. 455 do NCPC).

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101898 Nr: 2850-98.2015.811.0008

 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: ARMANDO MENDES DE QUEIROZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97760 Nr: 294-26.2015.811.0008

 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: SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 289 de 656



OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação Previdenciária movida por SEBASTIÃO GONÇALVES 

DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, em manifestação de fl.38, a parte autora informa que 

não tem mais interesse no feito, requerendo o arquivamento do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de 

desistência da presente ação.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl. 38, 

pelos fatos e fundamentos expostos. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

VIII do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora, observando a gratuidade da justiça que lhe 

favorece.

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 39610 Nr: 1663-65.2009.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DOS SANTOS VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Cafure Bezerra - 

OAB:6083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALMEIDA 

DE OLIVEIRA FILHO - OAB:10466, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

7670

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório pelo Rito Sumário 

movida por CICERO DOS SANTOS VASCONCELOS em face de ITAÚ 

SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos.

Em petição de fls. 98/99, as partes informaram a realização de um acordo 

extrajudicial, pugnando pela sua homologação. A parte requerida informou 

nos autos (fls. 107/108) a quitação do acordo realizado, conforme o 

comprovante em anexo.

Pois bem, em que pese as partes terem informado a realização de acordo, 

a sentença prolatada às fls. 115/116, extinguiu o processo, sem resolução 

do mérito, e desta sentença, as partes não interpuseram recurso.

Desta forma, o requerimento formulado pelo Banco às fls. 118/120, não 

pode ser acatado, devendo este interpor ação autônoma para cobrar o 

valor que entende devido, até por que a sentença, não faz menção ao 

acordo entabulado pelas partes.

Intimem-se.

Após, expirado o prazo para recurso, arquivem-se com as baixas 

necessárias.

Barra do Bugres - MT, 04 de julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137640 Nr: 3164-39.2018.811.0008

 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: EDINEI DE OLIVEIRA SILVA, MEDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:OAB/MT 10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc; I - Defiro o pedido da parte requerente de fls. 33, 

considerando que não fora efetivada a citação da parte requerida até a 

presente data, consoante certidão de fls.32, e, a fim de agilizar a análise 

do pleito liminar, substituo a justificação prévia anteriormente designada, 

pela determinação de realização de estudo na residência da requerida, 

com entrevista da menor, para que se manifeste quanto ao interesse em 

residir com seu genitor, e, em caso positivo, informe os motivos. II – Após, 

cumpra-se os itens 5 a 9 da decisão de fls. 28, bem assim, 15 e 16 da 

mesma decisium. Cumpra-se”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101377 Nr: 2478-52.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA GIMENEZ GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e o faço com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a 

incapacidade laborativa de LAURA GIMENEZ GATTO e CONDENAR o 

Instituto requerido a lhe conceder o benefício de aposentadoria por 

invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, desde a data do indeferimento do 

benefício (NB. 548.354.683-7, fls. 39 – 10/10/2011), cuja renda mensal 

deverá ser calculada na forma da legislação previdenciária em vigor, 

descontando-se eventuais parcelas já pagas.As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99475 Nr: 1316-22.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS COOPAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT

 Vistos,

 Trata-se de Ação de Responsabilização Civil ajuizada por Carlos Santos 

Silva em face do Auto Peças Coopal Ltda., ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. Consta na exordial que o autor é proprietário de um veículo 

Pálio, tendo a roda dianteira do bem móvel estragado, motivo pelo qual 

procurou a requerida para adquirir a peça necessária para conserto. 

Salienta que a parte ré lhe vendeu uma peça que seria adequada tanto 

para veículos Uno quanto para veículos Pálio. Contudo, aduz, que ao levar 

a peça ao mecânico constatou que esta era inadequada, assim, procurou 

a parte requerida para que trocasse a peça ou restituísse o valor pago, no 

entanto, esta se negou a fazê-lo, motivo pelo qual ajuizou a presente 

ação. A parte requerida, devidamente citada (fls. 15), apresentou 

contestação às fls. 16/21, alegando, em síntese, inépcia da inicial, 

assevera a inexistência de relação de consumo ante a ausência de nexo 

causal entre dano e o agente causador. Tentada a composição entre as 
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partes, esta resultou inexistosa, consoante Termo de Sessão e Mediação 

acostado às fls. 40. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. De proêmio, registre-se que o processo em questão 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é de fato e de direito, mas desnecessária a realização de audiência 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Superada esta fase, debruço-me no mérito da causa. A 

ação é improcedente, isso porque, a parte autora não fez prova mínima do 

nexo causal capaz de gerar a verossimilhança da alegação do qual é 

consequência à inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor. 

Importa registrar, que não há nos autos comprovação de que o produto 

adquirido era incompatível com o veículo da parte autora, que teria 

apresentado o vício gerador do dano sofrido pela parte requerente, o que 

forçosamente faz concluir a ausência de responsabilidade da demandada 

pela negativa em substituir o produto adquirido ou restituição do valor 

pago, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. De fato, 

ao não se desincumbir da demonstração mínima da causa de pedir 

suficiente a justificar o acolhimento do pleito inicial, há impedimento do 

Juízo em estabelecer a responsabilidade civil da parte requerida, no 

tocante ao evento danoso, pois que, ausentes indícios mínimos que 

corroborem o alegado na exordial como pressuposto para desconstituição 

do negócio celebrado entre as partes. Em que pesem os argumentos 

trazidos na inicial pela parte autora em decorrência falha no fornecimento 

de produto, evidencia-se que inexiste nos autos documentos que 

comprovem suas alegações. Neste diapasão, não merece guarida a 

pretensão da parte autora, visto não ter restado comprovado o nexo de 

causalidade entre o dano suportado e a conduta da parte ré, razão pela 

qual não há que se falar em indenização por danos morais, materiais, 

lucros cessantes, tampouco em pensão alimentícia vitalícia. Isso posto e o 

que mais consta dos autos, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados pela parte autora. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas do processo, que deverão 

corresponder ao valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade pelo 

prazo de (05) cinco anos em decorrência da concessão do benefício da 

assistência gratuita, consoante dispõe o §2° e §3° do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 38857 Nr: 1002-86.2009.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila de Fátima dos Santos - 

OAB:Defensora Públi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO BORGES - 

OAB:124412

 Vistos.

Decorrido o prazo da defesa, sem sua apresentação, nos termos do artigo 

72, inciso II, do NCPC., nomeio curador especial à requerida o(a) i. Dr. 

Lauro Everson Casasus Figueiredo atuante nesta Comarca o(a) qual 

deverá ser intimado(a) a fim de apresentar resposta em favor da ré, 

atentando-se a escrivania que esta providência somente deverá ser 

tomada em caso de não apresentação de resposta pelo(a) ré(u).

Fixo como honorários advocatícios o valor de 2URH, conforme tabela da 

Ordem dos Advogados de Mato Grosso

Após a resposta apresentada pelo i. Curador Especial, vista dos autos ao 

Ministério Público.

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54917 Nr: 1119-72.2012.811.0008

 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: ONILDA MAGALHÃES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 

OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 29. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS a pagar à autora salário-maternidade, pelo período de 

120 (cento e vinte) dias, a contar do nascimento de seu filho, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 30. 

A correção monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada 

prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 9.494/1997 e Súmula 148 

do STJ, observando-se que os juros de mora correm desde a citação.31. 

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.32. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário.33. 

Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Onilda Magalhães de Souza; 2. 

Benefício concedido: salário-maternidade; 3. Data de início do benefício: 

23/02/2008 (fl. 11); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença. 34. P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109053 Nr: 1184-28.2016.811.0008

 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: MAIKE LUAN DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante 

comprovação dos requisitos para sua concessão, para determinar ao 

requerido que conceda, no prazo de 30 (trinta) dias, benefício 

assistencial, com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a 

hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das 

demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.19. 

Para a data de início do benefício fixo a data da citação, qual seja, 

15/08/2016 (fls. 46-vº).20. A correção monetária deverá incidir a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 

9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual de 1% a. m. até a edição da Lei n. 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a. m., contando-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.21. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. 22. ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.23. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário.24. Por exigência do que 

dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. 

Nome do Assistido: Maike Luan de Oliveira Soares; 2. Benefício concedido, 

concessão de benefício assistencial; 3. Data de início do benefício: 

15/08/2016 (data da citação, fls. 46-vº); 4. Renda mensal inicial: 01 salário 

mínimo; 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença.25. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 291 de 656



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 113591 Nr: 3838-85.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6610

 Autos: 3838-85.2016.811.0008 - Código: 113591.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu FÁBIO ALVES VIEIRA alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

fevereiro de 2019 às 15h30 data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 04 de junho de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130589 Nr: 6877-56.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9823/MT

 Autos: 6877-56.2017.811.0008 - Código: 130589.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

março de 2019 às 16h40, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 04 de junho de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136197 Nr: 2268-93.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BERNARDO DA SILVA, PAULO 

ROBERTO DE OLIVEIRA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538/O

 Autos: 2268-93.2018.811.0008 - Código: 136197.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo os réus CARLOS BERNARDO DA SILVA e PAULO 

ROBERTO DE OLIVEIRA MENDONÇA alegado preliminar, e inocorrente 

qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de agosto de 

2018, às 16h30, não havendo que se falar em excesso de prazo porque 

as prisões são datadas de 09 de abril e 06 de junho de 2018.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como os acusados .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres-MT, 04 de julho de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136197 Nr: 2268-93.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BERNARDO DA SILVA, PAULO 

ROBERTO DE OLIVEIRA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538/O

 Autos: 2268-93.2018.811.0008 - Código: 136197.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo os réus CARLOS BERNARDO DA SILVA e PAULO 

ROBERTO DE OLIVEIRA MENDONÇA alegado preliminar, e inocorrente 

qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de agosto de 

2018, às 16h30, não havendo que se falar em excesso de prazo porque 

as prisões são datadas de 09 de abril e 06 de junho de 2018.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como os acusados .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.
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V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres-MT, 04 de julho de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 138849 Nr: 3827-85.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 Autos: 3827-85.2018.811.0008 - Código: 138849.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 12 de setembro 

de 2018, às 13 horas.

III – Intime-se as testemunhas, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 04 de julho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PEREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 5 de julho de 2018. Senhor(a) SONIA MARIA 

PEREIRA GARCIA, Rua Tiradentes, N. 333, Bairro Ouro Verde I, na cidade 

de Nova Olímpia/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/07/2018 Hora: 13:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000309-70.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 31.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SONIA MARIA PEREIRA GARCIA Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEANDRO GOMES DALLAZEM - MT23411/O-O Parte Ré: AZUL LINHAS 

AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e PASSAGENS PROMO - BELVITUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-85.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO CARLOS NASCIMENTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 5 de julho de 2018. Senhor(a) ANGELO 

CARLOS NASCIMENTO MONTEIRO, Rua Tiradentes, N. 333, Bairro Ouro 

Verde I, na cidade de Nova Olímpia/MT. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/07/2018 

Hora: 14:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000308-85.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 31.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANGELO CARLOS NASCIMENTO 

MONTEIRO Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO GOMES DALLAZEM 

- MT23411/O-O Parte Ré: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e 

PASSAGENS PROMO - BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500315-42.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & LOPES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. 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: 1000842-63.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FILHO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 5 de julho de 2018. Senhor(a) DOMINGOS 

FILHO MACIEL, Rua Brilhante, S/Nº, Bairro Maracanã, 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: 16/07/2018 Hora: 14:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000842-63.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DOMINGOS FILHO MACIEL Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA 
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DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FILHO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 5 de julho de 2018. Senhor(a) DOMINGOS 

FILHO MACIEL, Rua Brilhante, S/Nº, Bairro Maracanã, 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: 16/07/2018 Hora: 15:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000843-48.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DOMINGOS FILHO MACIEL Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA 

DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FILHO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 5 de julho de 2018. Senhor(a) DOMINGOS 

FILHO MACIEL, Rua Brilhante, S/Nº, Bairro Maracanã, 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: 16/07/2018 Hora: 15:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000843-48.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DOMINGOS FILHO MACIEL Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA 

DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94380 Nr: 3970-16.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SENHORINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:MT-17.378, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos 

documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado 

do mérito (art. 355, inc. I, do CPC).

Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão 

presentes. A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados 

para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido 

realizado.

Não havendo preliminar pendente de análise, passo diretamente à análise 

do mérito.

 A reclamante defende que tem direito à remuneração da Tabela I, classe 

C, nível 5, referente ao período de 27-03-2008 a 27.03.2011; e, após a 

indicação da Comissão de Revisão também tem direito à remuneração da 

Tabela I, Classe 6, referente ao período de 27.03.2011 a 25.05.2011, 

totalizando o valor de R$ 8.201,20 (oito mil, duzentos e um reais e vinte 

centavos).

 A pretensão da reclamante é procedente.

 O servidor público ocupa um cargo público dentro da organização 

distribuído pela organização do serviço, tendo denominação própria, 

funções e responsabilidades, na forma da lei.

 Por sua vez, em regra, os cargos se distribuem em classes, carreiras e 

quadros.

 Daí a variação do servidor público, que se altera horizontal ou 

verticalmente, por promoção ou progressão, conforme as regras legais 

próprias de cada instituição, o que enseja variação da respectiva 

remuneração e variação do respectivo enquadramento. Ao cargo, a lei 

fixa um estipêndio, um vencimento, um subsídio ou uma remuneração, que 

vai variando conforme a evolução funcional do servidor, por promoção ou 

progressão, também tal qual disciplinar a respectiva lei de regência.

 A remuneração, portanto, está atrelada ao estipêndio do cargo ao que 

pertence, conforme seu enquadramento funcional, até para que, dessa 

forma, seja observado o princípio constitucional da legalidade estrita (art. 

37 da CF).

 Na espécie, o objeto da presente ação corresponde à alteração de nível, 

bem como o direito à remuneração. A reclamante sucede que faz jus à 

remuneração da Tabela I, classe C, nível 5, no período de 27.03.2008 a 

27.03.2011; bem como, faz jus à remuneração da Tabela I, diferença 

Classe C6, no período de 27.03.2011 até 25.05.2011, sobretudo após a 

análise da Comissão de Revisão instituída pelo Município de Nova Olímpia.

 No caso dos autos, não se questiona que a parte autora preenche os 

requisitos legais e necessários para tal progressão, isto é, para a 

alteração de nível e de classe, uma vez que a própria Administração 

Pública reconheceu que a reclamante tem direito à mudança de nível, 

conforme documento de fls. 37/53.

 De acordo com o referido documento, a Administração Pública Municipal 

de Nova Olímpia declarou que: “A Comissão de Revisão e Retificação do 

PCCS, instituída no âmbito da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia – MT, 

através da Portaria 068 de 06/05/2011, reconhece que o servidor após 

revisão e retificação do enquadramento do ano de 2008 e enquadramento 

do exercício de 2011, conforme análises contidas no Anexo I, II e III, 

apresenta tempo de serviço público e títulos de habilitação e/ou 

qualificação profissional suficientes para progressão em sua carreira, 

conforme Lei Complementar 013/2008”.

 Dessa forma, a emissão pela Administração Pública de documento onde 

reconhece o direito do servidor à progressão confirma o entendimento 

aqui adotado e consubstanciam verdadeiro reconhecimento administrativo 

do direito ora buscado, qual, seja, o de ser devida a implantação da 
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progressão, só por conta do preenchimento de seus requisitos legais, 

nada mais sendo exigível, cujo termo inicial é a data em que tais requisitos 

foram preenchidos.

 O requerido informou, por outro lado, que em razão do cumprimento do 

interstício de permanência de 05 (cinco) anos na Classe C, no período 

correspondente 27.03.2008 a 27.03.2013, reconheceu o direito de a 

servidora obter a mudança de classe, sendo elevada para a Classe D, 

nível 7, que se deu por meio do Decreto Municipal n. 032/2013.

 Com efeito, a alegação de que o pagamento acerca do retroativo não fora 

pago pela Administração Pública em razão da indisponibilidade 

orçamentária e financeira do ente público, não impede o alcance do 

pagamento pela via judicial, estando essa restrição limitada ao plano 

administrativo.

 Por igual, o reconhecimento da Administração Pública quanto ao direito da 

servidora não cria qualquer óbice ao julgamento da presente ação – ao 

contrário, pois administrativamente acabou sendo reconhecido o direito de 

fundo ora pretendido pela servidora pública.

 Faz-se consignar desde logo, porém, que, relativamente aos encargos 

moratórios (juros e atualização), de se observar o seguinte.

 Os juros moratórios devem ser contados desde a citação, à taxa simples 

de 0,5% ao mês, por força da Lei Federal n. 11.960/2009.

 No tocante à correção monetária, sua contagem há de ser feita desde 

cada vencimento, observada a modulação baixada pelo C. Supremo 

Tribunal Federal em razão do entendimento consolidado na ADI n. 

4.357/DF.

Ainda, de se anotar que, tratando-se de verba remuneratória, e não verba 

indenizatória, ainda que paga em atraso ou em juízo, o que não altera sua 

natureza, fica autorizada a incidência de tributação sobre a renda a tanto 

correspondente.

 Contudo, a incidência do imposto de renda deve observar as tabelas e as 

alíquotas vigentes em casa mês de vencimento em que a remuneração ora 

buscada deveria ter sido paga, considerando os vencimentos ou 

proventos mês a mês, nunca a cumulação das parcelas vencidas e pagas 

em atraso de uma só vez. Nesse sentido:

 PROCESSUAL CIVIL E ADMINSTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

DIFERENÇAS SALARIAIS RESULTANTES DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 269, IV DO CPC. DEFICIENCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DISPOSITIVOS APONTADOS 

COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

282/STF. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 

85/STJ. VERBAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA. CÁLCULO MÊS A 

MÊS. IMPOSTO DE RENDA. MONTANTE GLOBAL. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA 

SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C, DO CPC. RESP 1.118.429/SP. 1. A 

alegação de infringência ao art. 269, IV do CPC não veio acompanhada da 

devida fundamentação, motivo pelo qual deve incidir, por analogia, a 

Súmula 284/STF. 2. Os arts. 189 e 193 do Código Civil, 219, § 5º, do CPC, 

21 e seguintes da Lei 101/2000, bem como as teses a eles vinculadas não 

foram objeto de debate pela instância ordinária. Incidência da Súmula 

282/STF. 3. Na espécie, não se discute nem o direito ao reenquadramento, 

nem as normas em que se fundou tal ato, mas questiona-se apenas os 

valores correspondentes ao reenquadramento salarial do servidor, isso 

conforme a opção pelo Plano de Cargos e Salários e de acordo com a 

pontuação obtida pelo Plano de Avaliação de Desempenho, pelo que não 

há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas 

anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. Inteligência 

da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 4.355/SP, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma DJe 1/7/2011; AgRg no Ag. 1.213.131/SP, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1/6/2011; e 

AgRg no Ag 1.076.183/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 

9/3/2009. 4. A primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.118.429/SP, 

sob o regime do art. 543-C do CPC, assentou o entendimento no sentido de 

que “o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos 

cumulativamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas 

vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, 

observando a renda auferida mês a mês pelo segurado”, não sendo 

legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago 

extemporaneamente”. 5. Agravo regimental não provido. (Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 434.044/SP, 1ªTurma do E. 

Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel. Benedito Gonçalves, j. 20.02.2014).

 Ao final, o mesmo raciocínio, por evidente, vale para a contribuição 

previdenciária, que também deve incidir na espécie.

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação 

de cobrança proposta por ROSÂNGELA SENHORINHA RIBEIRO em 

desfavor de MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT, e condeno o requerido ao 

pagamento do retroativo da diferença havida referente a Tabela I, classe 

C, nível 5, no período correspondente a 27.03.2008 a 27.03.2011; bem 

como a diferente havida na Tabela I, classe 6, no período de 27.03.2011 a 

25.05.2011, cuja progressão já foi reconhecida pela Administração Pública 

Municipal.

 Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos 

termos dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.

Considerando o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário n. 870/947, Tema 810 de Repercussão Geral, 

quanto aos juros de mora e correção monetária dos débitos fazendários, 

observar-se-á o seguinte na fase de cumprimento de sentença: (i) a 

correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no 

IPCA-E, devida a partir da data em que o pagamento deveria ter sido 

realizado corretamente e; (ii) juros moratórios incidentes sobre 

condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser 

observados os índices à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a 

citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

 A presente sentença não está sujeita ao reexame necessário.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).

Transitada em julgado e, em não havendo requerimento das partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.

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

Barra do Bugres - MT, 03 de julho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94380 Nr: 3970-16.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SENHORINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:MT-17.378, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para tomar conhecimento da r,sentença que 

segue transcrita em sua parte final''.. JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na ação de cobrança proposta por ROSÂNGELA 

SENHORINHA RIBEIRO em desfavor de MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT, 

e condeno o requerido ao pagamento do retroativo da diferença havida 

referente a Tabela I, classe C, nível 5, no período correspondente a 

27.03.2008 a 27.03.2011; bem como a diferente havida na Tabela I,classe 

6, no período de 27.03.2011 a 25.05.2011, cuja progressão já foi 

reconhecida pela Administração Pública Municipal.Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, 

inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.Considerando o que foi decidido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870/947, Tema 

810 de Repercussão Geral, quanto aos juros de mora e correção 

monetária dos débitos fazendários, observar-se-á o seguinte na fase de 

cumprimento de sentença: (i) a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA-E, devida a partir da data em que 

o pagamento deveria ter sido realizado corretamente e; (ii) juros 

moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica 

não-tributária, devem ser observados os índices à caderneta de 

poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/09, desde a citação, conforme artigo 405 do 

Código Civil.A presente sentença não está sujeita ao reexame necessário. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).Transitada em julgado e, em não havendo requerimento das 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Barra do Bugres - MT, 03 de julho de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 96751 Nr: 5765-57.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wanderson Augusto Rodrigues Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A FILIAL TELEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Iintimação da parte requerida para tomar conhecimento da r, sentença em 

sua parte final...Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, com fundamento 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.Por fim, tendo em vista que a 

penhora realizada nos autos foi anterior à decisão proferida nos autos de 

recuperação judicial pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, 

tratando-se de crédito concursal, e não havendo concordância do 

devedor para a liberação, determino o desbloqueio devendo ser restituído 

à executada o valor da quantia bloqueada. Havendo requerimento, 

EXPEÇA-SE certidão de crédito.Após o trânsito em julgado, procedidas as 

anotações e expedido o alvará, ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres - MT, 03 de julho de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96675 Nr: 5693-70.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SIMAR BARRETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A, MARINALVA DE MATTOS SANTANA - OAB:13002

 Intimação das partes para tomar conhecimento da decisão em sua parte 

final"...É, em síntese, o necessário. DECIDO. Não há razão para acolher os 

argumentos da executada. Isso porque a decisão sobre a exceção de 

pré-executividade (fl. 165), fixou os parâmetros de correção do crédito e 

que a multa do então vigente artigo 475-J incidiria sobre o remanescente, 

caso não houvesse pagamento voluntário da condenação.A executada, 

por sua vez, devidamente intimada para realizar o pagamento do saldo 

remanescente deixou decorrer o prazo sem manifestação. Assim, 

conforme despacho de fl. 172, este juízo determinou a atualização dos 

cálculos pela

 Logo, entendo que os cálculos apresentados pela exequente estão de 

acordo com o que foi determinado na decisão que rejeitou a exceção de 

pré-executividade, não havendo, por outro lado, excesso de 

execução.Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento 

da quantia bloqueada nos autos em favor do credor. Após, arquivem-se 

mediante baixas e cautelas de praxe.Intimem-se.CUMPRA-SE, expeça-se o 

necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 03 de julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PEREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

Representante Legal: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., pessoa 

jurídica de direito privado, AV Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 

939, 9º andar. Dados do processo: Processo: 

1000309-70.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 31.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

AÉREO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SONIA MARIA PEREIRA GARCIA Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS, BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 16/07/2018 Hora: 13:00 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 5 de julho 

de 2018 Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-63.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FILHO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Representante Legal: VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A, 

venida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1376, CEP – 04571-936 – Cidade 

Monções – São Paulo – SP. Dados do processo: Processo: 

1000842-63.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DOMINGOS FILHO MACIEL Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/07/2018 Hora: 14:40 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 
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pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 5 de julho de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FILHO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

Representante Legal: VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A, Avenida 

Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1376, CEP – 04571 - 936 – Cidade 

Monções – São Paulo – SP. Dados do processo: Processo: 

1000843-48.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DOMINGOS FILHO MACIEL Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/07/2018 Hora: 15:00 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 5 de julho de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FILHO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

Representante Legal: VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A, Avenida 

Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1376, CEP – 04571 - 936 – Cidade 

Monções – São Paulo – SP. Dados do processo: Processo: 

1000843-48.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DOMINGOS FILHO MACIEL Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência 

de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/07/2018 Hora: 15:00 

(MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 5 de julho de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-57.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 
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dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-04.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-94.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO CAMPOS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 
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ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-29.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMILSON FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-73.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE ANUNCIACAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-86.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MAGALHAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 
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de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-96.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-36.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA CARLOS SOLAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-58.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE ANUNCIACAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-42.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CONCEICAO DE QUEIROZ (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)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-27.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA CARVALHO (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-34.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE ANUNCIACAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 301 de 656



de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-37.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA JOAGUINA DE LIMA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-59.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA JOAGUINA DE LIMA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-60.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NERES CORREA (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-46.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-75.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NERES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-45.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NERES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-30.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NERES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 
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ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-82.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-67.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-07.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-44.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMILSON FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.É o relatório do necessário. DECIDO. A petição inicial é 

considerada como o ato jurídico processual mais importante praticado pela 

parte autora dentro do processo, além de ser o ato por intermédio do qual 

se provoca a jurisdição a ser exercida pelo Estado-Juiz. É o ato 

introdutório do processo, ao qual todos os demais irão se seguir e manter 

estreita correlação com o objetivo de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a tutela jurisdicional através da sentença de mérito. Portanto, é 

imperioso que a petição inicial atenda aos requisitos elencados pela lei 

processual, sob pena de ser indeferida. No caso em questão, a parte 

autora, por meio de seu advogado, propôs a presente ação. Após ter sido 

determinado à autora regularizar a inicial, nos termos da ordem de serviço 

nº 02/2017, a mesma se manteve inerte. Dada a oportunidade para a parte 

autora regularizar a exordial, tal diligência não foi cumprida. Com efeito, 

dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, 

ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido regularizada, e 

por consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 
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observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 05 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96543 Nr: 416-05.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, ANDREZINA 

ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1.Trata-se de Execução de Título Extrajudicial com Pedido 

Liminar2.Intimada para comprova a impossibilidade de pagamento, a parte 

autora juntou comprovante de ações de execução em trâmite, aduzindo 

que a empresa não possui rendimentos atualmente, uma vez que não vem 

recebendo seus créditos.3.Pois bem.4.Prevê o art.98 do CPC a 

possibilidade de concessão do benefício da Justiça Gratuita a pessoa 

jurídica em consonância com o teor da Súmula 481 do STJ.5.Ocorre que 

para o deferimento da assistência judiciária à pessoa jurídica é 

imprescindível a demonstração, mediante apresentação de documentos 

hábeis a tanto, da sua hipossuficiência financeira.6.Nesse sentido, 

(..).Dessa forma, entendo que os documentos apresentados não são 

hábeis a comprovar a hipossuficiência do autor, mas tão somente os seus 

créditos, por si só, não configura a hipossuficiência alegada.8.Assim, 

INDEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.9.Intime-se 

o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciárias no 

prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante art.456, §1º, 

CNGC.10.Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os 

autos conclusos.11.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99669 Nr: 1863-28.2018.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDRDSU, FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

2. CITE-SE e INTIME-SE o executado nos termos do artigo 528 do Código 

de Processo Civil, para que, em três (03) dias, efetue o pagamento da 

pensão, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

consignando-se que, se não houver pagamento das três últimas parcelas 

anteriores à propositura da demanda ou justificativa no prazo legal, além 

de mandar protestar o pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a 

prisão civil nos termos do art.528, §1º e §3º do CPC.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66678 Nr: 702-22.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA EWERLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213/MT, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença em face do Município de Campo 

Novo do Parecis/MT.

2. Intime-se o executado na forma dor art.535, CPC para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

3. Havendo impugnação, vistas ao impugnado para manifestar no prazo 

legal.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77397 Nr: 3617-10.2015.811.0050

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ALVES

 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.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 41).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 41, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem prejuízo, desentranhe-se o despacho que antecede esta sentença (f. 

não numerada), eis que não se trata de processo concluso no período 

antecedente a saída dessa magistrada para usufruto de compensatórias.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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.: 89197 Nr: 1304-08.2017.811.0050

 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): MARCOS DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143.801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 30).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 30, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.
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Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem prejuízo, desentranhe-se o despacho que antecede esta sentença (f. 

não numerada), eis que não se trata de processo concluso no período 

antecedente a saída dessa magistrada para usufruto de compensatórias.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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.: 93293 Nr: 3768-05.2017.811.0050

 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: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 16).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 16, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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.: 97884 Nr: 1107-19.2018.811.0050

 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: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE CORREIA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 14).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 14, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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.: 77452 Nr: 3643-08.2015.811.0050

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI DOS SANTOS PINHEIRO

 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.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 41).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 41, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25731 Nr: 2362-95.2007.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SCHENATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.R.R. AMAZON DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357, DANIELA KUHN SARMENTO COSTA - OAB:5879-B, 

ELOI RICARDO REFFATTI - OAB:9468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de execução ajuizada pela parte exequente em face da 

parte executada, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

O feito seguiu seu regular tramite, de modo que, intimada a parte autora 

para dar prosseguimento ao feito, o AR retornou informando a 

impossibilidade de intimação da parte exequente.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria.

Quanto mais, se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.
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Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Feitas as anotações e baixas devidas, proceda-se ao ARQUIVAMENTO 

destes autos.

Custas pela parte autora.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 14/2014/CGJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92958 Nr: 3555-96.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIK DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Vistos, em correição.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 67), 

HOMOLOGO o cálculo de pena apresentado à f. 66.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 05/12/2018, oportunidade em que será novamente 

avaliada a possibilidade de concessão da benesse.

Certifique-se eventual descumprimento das condições do regime 

semiaberto.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime aberto.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 2434-33.2017.811.0050

 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: BGBV, MJDCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Expeça-se edital de intimação de terceiros interessados.

Com a resposta, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze 

dias, junte aos autos certidões negativas de débitos federais, estaduais e 

municipais.

Em seguida, intime-se o Ministério Público para manifestação no prazo de 

cinco dias.

Após, conclusos para deliberação.

 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.: 97223 Nr: 787-66.2018.811.0050

 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: LUCIA MARIA TRUCCOLO BIAVA, ALZIRA TRUCOLO 

MARCELINO, CLAUDIOMIRO TRUCOLO, CLARICE TRUCOLO MULLER, 

MOACIR TRUCOLO30401941272, ELIO TRUCOLO, JULICA TEREZINHA 

TRUCULO SCHNEIKER, CLAUDINO TRUCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de Alvará para recebimento de valores depositados na 

conta individual do FGTS/INNSS e PIS/PASEP.

O presente feito é de jurisdição voluntária, seguindo, portanto, o rito 

estabelecido nos artigos 719 e ss do Código de Processo Civil.

Oficie-se a Caixa Econômica Federal para informar, no prazo de 15 dias, o 

valor atual FGTS e PIS do falecido.

Oficie-se o Banco do Brasil/ Banco Bradesco para informarem, no prazo 

de 15 dias, o valor atual em conta do falecido.

Sem prejuízo expeça-se edital de intimação de terceiros interessados.

Intime-se a parte autora para que proceda com a juntada das certidões 

negativas de tributos federais, estaduais e municipais.

Oficie-se o INSS para que informe acerca da existência de 

herdeiros/dependentes em nome do de cujus.

Com efeito, nos termos do art. 721 c/c art. 178 do CPC, vistas ao Ministério 

Publico Estadual para manifestação no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

 Por fim, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, conforme 

dispõe a Lei n°1.060/50.

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.: 19453 Nr: 3182-85.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS CIRILO DA CRUZ, ROSA HELENA DOS SANTOS 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE PAULA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B

 Vistos em correição,

De início, atnete-se a Sra. Gestora Judiciária quanto a conclusão indevida 

dos autos, uma vez que, analisando o conteúdo da certidão de f. 343, 

inexistem dados nos autos capazes de demonstrar que a parte autora 

realizou o pagamento do preparo referente a distribuição e cumprimento 

da carta precatória, a princípio, expedida nos autos.

Todavia, a fim de prestigicar o princípio da celeridade processual, defiro o 

pleito de f. 341-342 e, via de consequencia, intie-se a parte executada, no 

endereço apresentado às f. 341, para que realize o pagamento do débito 

apontado às f. 342.

Sem prejuízo, fica a parte exequente ciente que esta magistrada, após 

detida análise dos autos, constatou que não há notícia 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., com fito de localização de bens 

penhoráveis em nome da parte executada.

Diante disso, intie-se a parte exequente, por meio de seu patrono, via DJE, 

para que, no prazo de quinze dias, informe o valor atualizado do débito, 

bem como indique bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada.

Fica a parte autora ciente que, em caso de pedido de realização de 

buscas nos Sistemas do Poder Judiciário, deverá 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.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte autora, intime-se esta, 

pessoalmente, para que, no prazo de cinco dias, comprove nos autos as 

diligências administrativas realizadas para a localização de bens passíveis 

de penhora em nome do executado, sob pena de extinção do feito por 

falta de interesse de agir.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79604 Nr: 557-92.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEI ALVES MATOS, ALISSON VINICIUS 

ALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Darlei 

Alves Matos e Alisson Vinicius Alves, qualificados nos autos, pela 

suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 

11.343/2006.

Às f. 61 foi determinada a notificação dos acusados.

Devidamente notificados, os acusados apresentaram defesa preliminar às 

f. 119-123 e f. 130-136.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Pois bem, por ocasião da defesa preliminar, os acusados sustentaram a 

ausência de provas de autoria, tendo o acusado Alisson sustentado, 

ainda, a ausência de tipicidade delitiva, requerendo a decretação de suas 

absolvições, em sede sumária.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DO DELITO POR PARTE DO RÉU 

ALISSON VINICIUS ALVES

Em síntese, a Defesa do acusado Alisson sustenta que o fato é atípico 

porque o notificado em questão não foi avistado comercializando drogas, 

ou mesmo entregando ou oferecendo as drogas a outrem.

É de bom alvitre ressaltar que o crime de tráfico de drogas possui como 

característica, dentre outras, a pluralidade de núcleos do tipo em ordem a 

impor que, a depender da ação nuclear, poderá ter sua classificação 

distinta.

Ressalte-se que, em juízo de cognição sumária, a despeito dos 

argumentos aventados pela Defesa, tenho que o notificado, em tese, 

praticou a ação nuclear “trazer consigo e/ou transportar”, cuja conduta 

criminosa é classificada como permanente.

Assim, sem adentrar no exame de mérito porquanto não é o momento 

processual, os depoimentos dos Policiais Militares colhidos na Delegacia 

revelam que, a despeito da inexistência de indícios da prática de 

mercancia da droga pelo notificado, não se vislumbra qualquer pecha de 

nulidade ou mácula no agir dos milicianos, pois independentemente do que 

originara a abordagem policial é fato incontroverso de que a droga ilícita 

estava sob a posse do ora notificado.

Pelo exposto, INDEFIRO a tese suplantada pela Defesa, pois não vislumbro 

a atipicidade alegada.

DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA

Noutro giro, a tese de ausência de provas vindicadas por ambos os 

acusados (f. 119-123 e 130-136), ressoa impertinente porquanto existem 

elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva, elementos esses 

que justificam o recebimento da denúncia e regular tramitação do feito 

para produção de provas sob o crivo do contraditório.

Em suma, ainda que por mais esforçada seja a tese defensiva para 

decretação da absolvição dos notificados, tenho que os depoimentos dos 

Militares atrelado ao laudo de constatação aportado nos autos, que 

comprovam a droga ilícita, a medida que se impõe é o INDEFERIMENTO da 

tese aventada pela Defesa, mormente porque .

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

No caso vertente, impõe-se o recebimento da denúncia. Com efeito, os 

elementos probatórios colhidos no inquérito policial dão respaldo inicial à 

peça acusatória, uma vez que segundo os depoimentos colhidos e o laudo 

preliminar de constatação, evidenciam que se trata de drogas ilícitas (f. 

63-65) do que se conclui, em juízo de cognição sumária, a presença dos 

indícios de autoria e materialidade do delito.

 Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e 

requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.

Ante o exposto, RECEBO a denúncia por estarem presentes os indícios da 

autoria e materialidade do delito. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia _18___/_09___/__2018, às __15___h__00__min, a 

ser realizada na sala de audiências deste Juízo, sendo-lhe de direito 

fazer-se acompanhar de advogado.

 Cite-se e intimem-se pessoalmente os acusados. Requisite-se a escolta 

de réu que se encontrar preso e recolhido.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa e os advogados dos 

réus. Requisitem-se as testemunhas que são militares e/ou servidores 

públicos.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99125 Nr: 1628-61.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 645-96.2017.811.0050

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMODORO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72777 Nr: 826-68.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS BRUNA MORAES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:21.011/MT

 Vistos, em correição.

Defiro integralmente o requerimento ministerial de f. 228.

Assim, designo audiência admonitória para o dia __18__/_09__/2018 às 

___14____h_30__min, que será realizada na sala de audiência deste 

Juízo, para fixação de novo local para cumprimento da pena restritiva de 

direito consistente na prestação de serviços à comunidade.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34363 Nr: 1138-20.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL JOSE DE LIMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:21.011/MT

 Vistos, em correição.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

reeducando Gabriel José de Lima.

Às f. 258 houve a elaboração do cálculo de pena, em que constava a 

progressão de regime para a data de 14/04/2018.

O órgão ministerial pugnou pela concessão da progressão de regime (f. 

260), não tendo manifestação do reeducando por meio de seu causídico, 

mesmo intimado consoante certidão de f. 259.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem. Passo a analisar o preenchimento dos requisitos para a 

progressão de regime pelo reeducando, quais sejam, cumprimento de 3/5 

(três quintos) da pena do crime no regime anterior, bem como o mérito do 

condenado (LEP, art. 112 c/c artigo 2, § 2º, da Lei nº 8.072/1990).

O requisito objetivo resta devidamente comprovado pelo cálculo de 

liquidação de pena (f. 258).

Com efeito, inexistindo qualquer objeção das partes, HOMOLOGO o 

cálculo de pena apresentado à f. 258.

De igual modo, o requisito subjetivo resta patente porquanto inexiste 

informação de descumprimento das condições do regime durante o 

cumprimento de sua pena.

Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP c/c 

artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, e em consonância com o parecer 

ministerial de f. 260, determino a progressão do reeducando GABRIEL 

JOSÉ DE LIMA ao regime ABERTO, devendo cumprir as condições que lhe 

serão impostas, ficando advertido que o descumprimento, a prática de 

novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá 

ocasionar a REGRESSÃO de regime.

Para tanto, DESIGNO audiência admonitória para fixação das condições 

impostas ao regime aberto, a qual será realizada no __18__/__09__/2018, 

às __14__h___15__min, na sala de audiência deste Juízo, devendo o 

reeducando comparecer munido de documento pessoal e acompanhado 

de seu advogado.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79987 Nr: 784-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO FEITOSA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Vistos, em correição.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

reeducando Otaviano Feitosa de Alencar.

Às f. 119 houve a elaboração do cálculo de pena em que constava a 

progressão de regime para a data de 04/02/2018.

O órgão ministerial pugnou pela concessão da progressão de regime (f. 

123), não tendo manifestação do reeducando por meio de seu causídico, 

mesmo intimado consoante certidão de f. 121.

No mais, verifica-se que inexiste designação de audiência para a data de 

24/08/2018.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem. Passo a analisar o preenchimento dos requisitos para a 

progressão de regime pelo reeducando, quais sejam, cumprimento de 1/6 

(um sexto) da pena do crime no regime anterior, bem como o mérito do 

condenado (LEP, art. 112).

O requisito objetivo resta devidamente comprovado pelo cálculo de 

liquidação de pena (f. 119).

Com efeito, inexistindo qualquer objeção das partes, HOMOLOGO o 

cálculo de pena apresentado à f. 119.

De igual modo, o requisito subjetivo resta patente porquanto inexiste 

informação de descumprimento das condições do regime durante o 

cumprimento de sua pena.

Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, e 

em consonância com o parecer ministerial de f. 123, determino a 

progressão do reeducando OTAVIANO FEITOSA DE ALENCAR ao regime 

ABERTO, devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, ficando 

advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou a prática de 

qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de 

regime.

Para tanto, DESIGNO audiência admonitória para fixação das condições 

impostas ao regime aberto, a qual será realizada no 

__18___/__09__/2018, às ___14__h__00___min, na sala de audiência 

deste Juízo, devendo o reeducando comparecer munido de documento 

pessoal e acompanhado de seu advogado.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

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.: 70310 Nr: 3460-71.2014.811.0050

 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: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598, FRANCISCO BRAZ DA SILVA - OAB:160.262-B/SP, MARLI 

INÁCIO PORTINHO DA SILVA - OAB:150.793-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de 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 acostado em fls. dos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010106-58.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO OAB - MT0009882A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFNIT SPORT CONFECCOES & CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

NILVA MARTINS CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010106-58.2014.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quinta-feira, 05 de Julho de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-66.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000329-66.2017.8.11.0050. REQUERENTE: TARCIO MOREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Tendo em vista a juntada de 

documentos pela parte autora, em atendimento ao princípio do 

contraditório, intimem-se os réus para, querendo, se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias corridos. Em seguida, conclusos para deliberações. 

Campo Novo do Parecis, 29 de junho de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DALZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

CLEVERSON BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

SHEILA SERENE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000263-52.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 05 de Julho de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO COSTA GRANGEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000381-28.2018.8.11.0050 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),Quinta-feira, 05 de Julho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-13.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO COSTA GRANGEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000382-13.2018.8.11.0050 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),Quinta-feira, 05 de Julho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 005/2018/DF

A COMISSÃO DE APOIO AO TESTE SELETIVO QUE VISA AO 

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NAS ÁRES DE FISIOTERAPIA E 

PSICOLOGIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

Torna público o deferimento das inscrições dos candidatos abaixo, após 

análise dos documentos apresentados:

 Fisioterapia:

1-Ana Caroline Mendonça Talavera

2-Fábio Sisconeto de Freitas

3-Natália Anjolino Fini

 Psicologia

1.Gabriela Neves de Pula de Souza

2.Jaqueline Alves Sampaio

3.Laura Oliveira Prado

4.Rafaela Souza Saibert Prati

5.Mirian Aparecida Pereira Erhardt

Para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, 

que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como na 

imprensa local. Dado e passado nesta cidade de Campo Verde, aos seis 

dias do mês de junho de 2018.

Claudiomiro Donadon Pereira

Presidente da Comissão

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80948 Nr: 1105-85.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Adriano Parizotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Isso posto, INDEFIRO o pedido de diligência de p. 123/124.Por 

consequência, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se nos autos para requerer o que de direito, em especial quanto 

a possibilidade de conversão do feito em execução.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 28 de junho 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5067 Nr: 981-25.2002.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esteve S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Borges de Morais Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Autos n° 981-25.2002.811.0051 - 5067

Cumprimento de sentença

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 782 do NCPC, DETERMINO a inclusão do nome do 

Executado nos cadastros de maus pagadores.

Para tanto, EXPEÇA-SE o necessário à efetivação da medida.

No mais, DEFIRO o pedido aduzido pelos Exequentes para determinar a 
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intimação do Executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens 

disponíveis seus, sob pena de multa de até 20% do valor da dívida, na 

forma do art. 774, V, e parágrafo único, do NCPC.

Na ausência de resposta do Executado, INTIMEM-SE os Exequentes para 

que relacionem bens penhoráveis do Devedor, sob pena de suspensão do 

feito.

Não havendo manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou até o 

advento do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

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, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 533-66.2013.811.0051

 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: Rosilene Souza Gaudencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delirios Confecções Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Santos 

Bauermeister - OAB:MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Rezende - 

OAB:8987-B

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Recebo o petitório de 70 como ratificação do pedido de cumprimento de 

sentença antes ajuizado (p. 66/67).

Assim, INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, 

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

dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34213 Nr: 753-35.2011.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OS-CFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Vazquez Pires - 

OAB:13993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 753-35.2011.811.0051 - 34213

Busca e apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Requerente, à p. 65 já foram realizadas diligência 

no sentido de se encontrar o atual paradeiro do Requerido, encontrando, 

na ocasião, dois novos endereços.

No entanto, devidamente intimado a efetuar o recolhimento das custas 

necessárias à expedição das cartas precatórias, o Requerente limitou-se 

a pleitear pelo sobrestamento do feito e posteriormente por nova consulta 

de endereços.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de p. 74.

Por consequência, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 dias, 

efetue o necessário para a expedição das cartas precatórias para citação 

do Requerido nos endereços declinados na p. 66 e 68, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76041 Nr: 1000-45.2013.811.0051

 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: AdCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Dante Mariano Gregnanin Sobr inho - 

OAB:11.054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1000-45.2013.811.0051 - 76041

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE a baixa da restrição que recaiu sob o veículo 

da Requerida.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80526 Nr: 768-96.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janailson Augusto da Silva Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 768-96.2014.811.0051 - 80526

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia, impossível o deferimento do pedido de p. 89.

Isso porque, conforme se verifica na p. 81/87, sobre todos os veículos 
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apontados pelo Exequente recai alienação fiduciária ou anotação de 

roubo, o que impede a anotação de penhora sobre os veículos.

Dessa forma, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens PENHORÁVEIS do Executado, ou requeira as diligências que 

entender necessárias.

Não havendo manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação de qualquer das partes ou até o 

advento do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 7853 Nr: 110-24.2004.811.0051

 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: José Sindeu da Silva, Vilmaci Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Borri, Carlos Eduardo Borri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25772 Nr: 3714-51.2008.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geromin Antonio Guolo, Selina Delesia Botan Guolo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, Patrícia Aline Ramos Ferreira - OAB:7203-MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19011 Nr: 1313-16.2007.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor da Silveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Osmar da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza efeitos legais, o pedido 

de partilha juntado pelo Inventariante nos termos de suas últimas 

declarações.INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para que tome 

conhecimento da homologação do plano de partilha.EXPEÇAM-SE os 

formais de partilha.Sem prejuízo, EXPEÇA-SE carta de adjudicação em 

favor do senhor Odemir Mena Rezende e sua esposa Luzia Decico 

Rezende, sobre a área remanescente de 1.875,00 m², conforme memorial 

descritivo de p. 63/66.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com 

as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 28 de junho de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82682 Nr: 2340-87.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KNS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Isso posto, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na 

presente ação de busca e apreensão, na forma do art. 487, III, a, do NCPC, 

por conta do reconhecimento do pedido pela Parte Ré.A Requerida arcará 

com o pagamento de eventuais custas processuais ainda pendentes. 

CONDENDO a Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução 

por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 

26 de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82394 Nr: 2109-60.2014.811.0051
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kenia Nair Straioto - ME, Kenia Nair Straioto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

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

OAB:3056/MT

 Autos nº 2109-60.2014.811.0051 - 82394

Revisional

Sentença.

Vistos etc.

Kenia Nair Straioto - ME, devidamente qualificada, ajuizou a presente ação 

revisional em face de Banco Bradesco S.A., igualmente qualificado, 

visando à adequação de cédula de crédito bancário.

Durante o trâmite processual, a Requerente desistiu da ação, ao que não 

se opôs o Requerido.

Decido.

Tratando-se de direito disponível, nada obsta o acatamento do pedido da 

Requerente, especialmente quando já avalizado pela Parte contrária.

Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência feito pela Requerente 

para declarar extinta a presente ação revisional, nos termos do art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74458 Nr: 3453-47.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weissmuller Confecções Ltda ME, Vilmor 

Weissmuller, Maria Jecioni Moeses Weissmuller

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

- OAB:OAB/MT 16.691A, Rafaella Alt.de Oliveira - OAB:MT 16108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos iniciais para condenar os Requeridos ao pagamento de R$ 

201.283,92, correspondentes ao contrato de adesão de produtos à 

pessoa jurídica.Os valores deverão ser atualizados a partir do vencimento 

pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês.CONDENO os 

Requeridos, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de 

qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 

30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. 

Campo Verde/MT, 26 de junho de 2018.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35960 Nr: 2500-20.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmira Deraldina de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2500-20.2011.811.0051 – 35960

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12688 Nr: 2161-71.2005.811.0051

 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: Beatriz de Deus Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Adriane Leôncio - 

OAB:9154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Autos nº 2161-71.2005.811.0051 - 12688

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerido para que se manifeste quanto ao petitório de p. 

173.

Após, com ou sem manifestação, VOLTEM-ME os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84058 Nr: 3290-96.2014.811.0051

 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: José Gomes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3290-96.2014.811.0051 – 84058

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 4177 Nr: 71-95.2002.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Machado, Maria da Glória Soares 

Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemary Cançado - 

OAB:4.127-A

 Autos n° 71-95.2002.811.0051 - 4177

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado dos embargos à execução, 

HOMOLOGO os cálculos de p. 178/180 em relação aos honorários 

sucumbenciais em R$ 6.214,73.

Quanto aos valores principais, tendo em vista a desistência dos 

Exequentes quanto ao excedente a 60 salários mínimos, chega-se ao total 

devido de R$ 57.240,00.

Em consequência, determino seja expedido ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83808 Nr: 3146-25.2014.811.0051

 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: José Maria de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT

 Pelo exposto, JULGO procedentes os pedidos aduzidos na inicial para 

DECLARAR a inexigibilidade da dívida indicada pelo Requerido.CONDENO o 

Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, corrigidos 

pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a 

partir da data do evento danos, nos termos já sumulados pelo Superior 

Tribunal de Justiça.Por fim, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, tratando-se 

de causa de pequeno valor, CONDENO o Requerido ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

20% da vantagem econômica obtida.Certificado o trânsito em julgado, 

OFICIE-SE ao SPC, solicitando a exclusão definitiva da inscrição do nome 

do Requerente, promovida pelo Requerido em razão do contrato 

384121361000087.No mais, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte do interessado. Em não havendo pedido de 

execução no prazo de trinta dias, arquive-se definitivamente.P.I.C. Campo 

Verde/MT, 03 de julho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29302 Nr: 3401-56.2009.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chong Rou Tung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício, Marcia Patrício, 

Sebastião Patrício, Lídia Dal Rovere Patrício, José Benedicto Salaroli, Ana 

Maria Lemes Salaroli, Eden Gonçalves, Elis Regina de Lima Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Francisco Quesada - 

OAB:6288-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, Maria Aparecida Frazão Zunta - OAB:4055

 Autos n° 3401-56.2009.811.0051 – 29302

Reivindicatória

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de levantamento feito pelo Perito.

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos valores 

depositados para a conta indicada na p. 602.

Certificado o pagamento, INTIME-SE o perito para que, no prazo de 60 dias 

apresente nos autos o laudo pericial, nos termos consignados na decisão 

de p. 563/567.

Juntado o laudo, VOLTEM-ME os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 4620 Nr: 525-75.2002.811.0051

 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: Ismênia Celia Takahashi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

Federação Nacional Associações Atléticas Banco Brasil FENAB, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi De Col - OAB:6381/MT, 

Fernando Augusto Vieira Figueiredo - OAB:7627-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - 

OAB:17210-A, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - OAB:11065/A, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 Autos n° 525-75.2002.811.0051 - 4620

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual, espontaneamente, o 

Executado depositou o total do débito.

A Exequente veio aos autos informar sua concordância com os valores 

depositados.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Custas pelo Executado.

Sem honorários.

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos valores 

depositados judicialmente, em sua integralidade, para a conta indicada na 

p. 698.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações 

de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 28 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22001 Nr: 4313-24.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, 

Euclésio Schenkel, Celsio Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:12002/MT, Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte Autora, no prazo de 15( quinze) dias, manifestar-se 

acerca do petitório de folhas 150/154, requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141576 Nr: 1076-93.2018.811.0051

 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 Ney Lazarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE REQUERIDA, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 23/07/2018, às 17:00 horas, no Centro 

de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75576 Nr: 551-87.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 551-87.2013.811.0051 - 75576

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão já convertida em execução de 

título extrajudicial (p. 69/70).

Após a conversão do feito, o Exequente veio aos autos pleitear pela 

homologação de seu desistência.

 É o relato do necessário. Decido.

Como se sabe, as execuções se diferem significativamente das ações de 

conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a embasar o 

direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência desse tipo 

de ação tem regramento específico, diferente do procedimento exigido nas 

ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo Exequente não necessita a anuência do 

Executado.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 do NCPC.

CONDENO o Exequente ao pagamento das custas finais. Sem honorários, 

eis que apesar de citado, não houve qualquer manifestação por parte da 

Executada.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 11 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74534 Nr: 3531-41.2012.811.0051

 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: Marciano Valcir Zanatta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Schulze - 

OAB:OAB/MT 16.807-A

 Autos n° 3531-41.2012.811.0051 - 74534

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Exequente, os cálculos apresentados à p. 204/205 

foram elaborados nos termos da sentença prolatada pelo Juízo de 1º 

Grau.

Conforme acórdão da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a sentença de piso foi reformada, 

inclusive no que concerne aos honorários sucumbenciais.

Isso posto, percebe-se que os cálculos apresentados pelo Exequente à p. 

204/205 não se prestam a instruir novo pedido de cumprimento de 

sentença, até mesmo porque haviam sido apresentados 

intempestivamente, uma vez que naquele momento ainda estava pendente 

de julgamento o recurso de apelação interposto pelo Executado.

Após o retorno dos autos, o Exequente fez novo pedido de cumprimento 

de sentença, só que dessa vez desacompanhados de qualquer memória 

de cálculo.

O Executado, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença, apresentando o valor que entende como devido.

Devidamente intimado a se manifestar quanto a impugnação apresentada 

pelo Executado, o Exequente limitou-se a afirmar que havia instruído seu 

pedido com os cálculos correspondentes, rejeitando, de forma superficial, 

os cálculos apresentados pelo Executado.

Dessa forma, INTIME-SE o Exequente, uma vez mais, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, traga aos autos os cálculos correspondentes ao 

cumprimento de sentença, nos termos fixados pelo acórdão de p. 213/222.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74541 Nr: 3538-33.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Francisco Pereira, Carlos Francisco 

Pereira & Cia Ltda, Maria de Fátima da Cruz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RAQUEL TREVISOL - 

OAB:15885, LUIZ FOLETTO - OAB:5282

 Isso posto, porque não verificada a ocorrência da prescrição, INDEFIRO o 

pedido aduzido na presente exceção de pré-executividade, quanto a 

ocorrência da prescrição.No mais, a fim de bem impulsionar o feito, 

INTIME-SE o Exequente para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que de direito.Esgotado o prazo sem manifestação do 

Exequente, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.Decorrido o 

prazo de cinco anos, contado a partir do término do lapso de suspensão, 

intime-se a Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma 

lei.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo Verde/MT, 18 de 

junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70315 Nr: 3194-86.2011.811.0051

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWdCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Corrêa - 

OAB:OAB/RS 30.820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido 

de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 21 de junho de 2018.André 
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Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81251 Nr: 1339-67.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Aloysio Neumann, Fabiane Arruda de 

Queiroz, Lourdes Conceição Neumann, Arnold José Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Marcel Alexandre Lopes - OAB:MT 6.454, Tatiane 

Alessandra Lopes - OAB:OAB/MT 6.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454

 Autos n° 1339-67.2014.811.0051 - 81251

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o acordo apresentado pelas Partes, DETERMINO a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 

922 do NCPC.

PROCEDA-SE à baixa da anotação premonitória que recaiu sob o imóvel 

matriculado sob número 2.329 de CR

I de Tapurah-MT.

No mais, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa 

no relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8506 Nr: 451-50.2004.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Pereira dos Santos, 

Espólio de Leonora de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Luiz Caetano - 

OAB:8921-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 451-50.2004.811.0051 - 8506

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

CITEM-SE os Herdeiros e a Fazenda Pública, desde logo, para que se 

manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, INTIME-SE o Inventariante para que, no prazo 

de 15 dias, comprove o pagamento do Imposto de Transmissão, 

apresentando a GIA-ITCD.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81765 Nr: 1688-70.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Autos n° 1688-70.2014.811.0051 - 81765

Declaratória

Sentença.

Vistos etc.

Tiago Ramos dos Santos, devidamente qualificado, ajuizou a presente 

ação declaratória em face de Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S.A., pessoa jurídica igualmente qualificada, visando à 

desconstituição de débito e à indenização por supostos danos morais.

As Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Sem custas. Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 5 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140353 Nr: 539-97.2018.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quéren-Hapuque Albanez Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627

 Autos n° 539-97.2018.811.0051 - 140353

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual, espontaneamente, o 

Executado depositou o total do débito.

A Exequente veio aos autos informar sua concordância com os valores 

depositados.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Custas pelo Executado.

Sem honorários.

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos valores 

depositados judicialmente, em sua integralidade, para a conta indicada na 

p. 81.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações 

de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81251 Nr: 1339-67.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Aloysio Neumann, Fabiane Arruda de 

Queiroz, Lourdes Conceição Neumann, Arnold José Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 
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OAB:11482-B, Marcel Alexandre Lopes - OAB:MT 6.454, Tatiane 

Alessandra Lopes - OAB:OAB/MT 6.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454

 Autos n° 1339-67.2014.811.0051 - 81251

Execução

Decisão.

Vistos etc.

No que se refere à exceção de pré-executividade oposta pelo Executado, 

nota-se, à princípio, a impertinência da alegada falta de constituição em 

mora. Do que se infere do título executivo, estabeleceu-se obrigação com 

prazo certo, de forma que o inadimplemento no aludido tempo, por si só, 

bastava para a constituição da mora.

No que se refere ao suposto excesso nos encargos moratórios e 

remuneratórios, dúvida não há da impertinência do manejo de exceção de 

pré-executividade para a análise de tal questão. Como se sabe, apenas as 

questões de ordem pública, reconhecíveis de plano, podem ser objeto da 

aludida objeção.

Da mesma forma se procede quanto a alegação da diferença na cotação 

do preço da soja. É evidente que tal questão não se trata de matéria de 

ordem pública, uma vez que sua correta análise demanda dilação 

probatória impossível de se realizar no rito próprio da ação executória.

Evidentemente, tal questão somente poderá ser bem manejada em 

embargos à execução, sendo impossível sua análise por meio de exceção 

de pré-executividade.

Assim, nada há contra os cálculos do Exequente.

INDEFIRO, pois, os pedidos ventilados pelo Executado em sua exceção, 

mantendo incólume a pretensão executória do Exequente.

Formalizada a citação editalícia da Executada, e não havendo sua 

manifestação, NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador da 

Executada Fabiane Arruda de Queiroz Neumann.

Portanto, ABRA-SE vistas ao curador recém nomeado.

Após, INTIME-SE o Exequente, por meio do seu Procurador, para que 

requeira o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81251 Nr: 1339-67.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Aloysio Neumann, Fabiane Arruda de 

Queiroz, Lourdes Conceição Neumann, Arnold José Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Marcel Alexandre Lopes - OAB:MT 6.454, Tatiane 

Alessandra Lopes - OAB:OAB/MT 6.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para intimação 

do Advogado da parte Requerida Dr. Demércio Luiz Gueno, a fim de sanar 

a irregularidade constatada considerando que a petição de fls. 101/111 a 

última, não esta assinada pelo advogado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90909 Nr: 1031-94.2015.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rantin Petrucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 INTIMO a parte requerida para se manifestar acerca do pedido de 

desistência, no prazo de 05 (cinco) dias, valendo o silêncio como 

concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83111 Nr: 2659-55.2014.811.0051

 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: Nelson Arrabal

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, INTIMO a parte autora para que se manifeste acerca dos 

embargos de declaração, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34886 Nr: 1426-28.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de Ávila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Borges de Morais - Espólio, Neuza 

Arantes Leão Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada através 

do DJE nº 10244, publicado no dia 26/04/2018, deixou transcorrer o prazo 

e nada manifestou até a presente data; Que, INTIMO a parte exequente 

para que no prazo de cinco dias, apresente aos autos a planilha de débito 

devidamente atualizada juntamente com a incidência da multa e dos 

honorários advocatícios. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83636 Nr: 3034-56.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco de Souza Lima, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT, Júlio César de Oliveira - OAB:8.312/MT

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada através 

do DJE nº 10243, publicado no dia 24/04/2018, deixou transcorrer o prazo 

e nada manifestou até a presente data; Que, INTIMO a parte exequente 

para que no prazo de cinco dias, apresente aos autos a planilha de débito 

devidamente atualizada juntamente com a incidência da multa e dos 

honorários advocatícios. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77802 Nr: 2705-78.2013.811.0051

 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): E. Alexandre da Silva Confecções Eireli - ME

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada através 

do DJE nº 10243, publicado no dia 24/04/2018, deixou transcorrer o prazo 

e nada manifestou até a presente data; Que, INTIMO a parte exequente 
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para que no prazo de cinco dias, apresente aos autos a planilha de débito 

devidamente atualizada juntamente com a incidência da multa e dos 

honorários advocatícios. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70293 Nr: 3173-13.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEdIFS, RJdFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abner Pereira Gardim - 

OAB:168.057/MG

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada através 

do DJE nº 10243, publicado no dia 24/04/2018 e 25/04/2018, deixou 

transcorrer o prazo e nada manifestou até a presente data; Que, INTIMO a 

parte exequente para que no prazo de cinco dias, apresente aos autos a 

planilha de débito devidamente atualizada juntamente com a incidência da 

multa e dos honorários advocatícios. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27762 Nr: 1898-97.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argitec Indústria e Comércio de Produtos 

Cerâmicos Ltda, João Paulo Baldo Gaspar

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

Lima - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Fábio José Mateus Guimarães - OAB:9722-A/MT

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada através 

do DJE nº 10244, publicado no dia 25/04/2018 e 26/04/2018, deixou 

transcorrer o prazo e nada manifestou até a presente data; Que, INTIMO a 

parte exequente para que no prazo de cinco dias, apresente aos autos a 

planilha de débito devidamente atualizada juntamente com a incidência da 

multa e dos honorários advocatícios. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75142 Nr: 132-67.2013.811.0051

 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: Jenner Carlos Marques Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loja Esquinão da Cidade Ltda-MT, Orlandermar 

Amaral Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a busca de bens pelo sistema 

RENAJUD tornou-se infrutífero, por impulsionamento, INTIMO a parte 

exequente, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, INDICAR bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de SUSPENSÃO da ação de execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73943 Nr: 2930-35.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Maria Tovo Di Loreto, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC Brazil Industria de Tubos e Conexões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delfim Suemi Nakamura - 

OAB:23.664/PR, Juliana Scanavez Frederico - OAB:64.064/PR, Tahís 

Ferreira Rocha Farah - OAB:37.765/PR

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente para que no prazo de 

cinco dias, apresente aos autos a planilha de débito devidamente 

atualizada juntamente com a incidência da multa e dos honorários 

advocatícios ou requerer o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21262 Nr: 3578-88.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Lincoln Carpes Bauermeister, Lincoln 

Araújo Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a certidão de fls. 181 não foi 

publicada, INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, INDICAR bens passíveis de penhora ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de SUSPENSÃO da ação de 

execução. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18599 Nr: 946-89.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hidroluz - Mat. Const. Geral Eletr.Rural - Guolo e Guolo 

Ltd, Pedro Paulo Guollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8511/MT, Eliel Alves de Souza - OAB:7.397, Valdir Ariones 

Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada através 

do DJE nº 10261, publicado no dia 23/05/2018, deixou transcorrer o prazo 

e nada manifestou até a presente data; Que, INTIMO a parte exequente 

para que no prazo de cinco dias, apresente aos autos a planilha de débito 

devidamente atualizada juntamente com a incidência da multa e dos 

honorários advocatícios. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113250 Nr: 3969-28.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Murilo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - OAB:12213, 

José Sebastião de Campos Sobrinho - OAB:6203/MT

 Impulsiono o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar o 

patrono do reeducando para manifestar-se acerca do cáculo de pena 

elaborado à fl. Ref. 68.É o que me cumpre certificar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010728-42.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010728-42.2015.811.0051 Polo Ativo: ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS 

Polo Passivo: VALMIR EVANGELISTA DA SILVA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS 

contra VALMIR EVANGELISTA DA SILVA objetivando recebimento de 

valores. A parte requerida apresentou defesa suscitada preliminar de 

ilegitimidade passiva, no mérito, afirma que contratou os serviços do autor, 

porém, este não conclui a obra, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de ilegitimidade passiva não merece ser acolhida em 

virtude de erro material em relação do nome do requerido, pois referido 

erro pode ser corrigido de oficio, motivo pelo qual, afasto a preliminar 

arguida. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito Findada a instrução, 

extrai-se do termo que não forma produzidas prova em audiência, vindo 

os autos consluso. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial 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). No caso dos 

autos, observa-se que o Autor afirma que realizou serviço de construção 

para o reclamado no valor de R$ 1.500,00, requerendo atualização para 

R$ 2.500,00. Por outro lado o reclamado afirma que contratou o serviço do 

autor, porém, este não concluiu a obra e que tais serviços foram mal 

feitos, juntando foto do serviço, como prova. Analisando os autos, 

extrai-se que a parte autora não demonstrou de modo satisfatório o 

cumprimento da sua obrigação com o reclamado, motivo pelo qual, referido 

pedido há de ser indeferido. Por outro lado, o Reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a prestação do serviço e a exigibilidade do crédito mencionado 

em sua inicial. Vale destacar que a este foi oportunizado a produção de 

prova em audiência de instrução, porém, não produziu prova testemunha e 

sequer compareceu em audiência. Portanto, não há que se falar em 

recebimento de valores. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

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. Campo 

Verde/MT, 16 de maio de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON LUIS CAPELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 20/08/2018, às 13h40, 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010486-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010486-10.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 10148382). 

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. 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 penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

26 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010459-61.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Não houve oferecimento de embargos, assim, nos 

termos do Provimento 11/2017 – CM, artigo 3º, parágrafo 1º, DETERMINO 

que os documentos elencados no mencionado artigo sejam encaminhados 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, por meio do Malote Digital e do e-mail calculorpv.dap@tjmt.juz.br. 

Retornando o cálculo, expeça-se a guia de Requisição de Pequeno Valor, 

a ser feita diretamente pela Fazenda Pública Estadual – executada, nos 

termos do art. 535, §§ 4º e 3º, inciso II, do NCPC e 910, § 1º e art. 100, da 

CR/88. Ressalto que o pedido de penhora formulado pelo Exequente 

deverá aguardar o eventual pagamento do RPV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-28.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA FLORENTINO PERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010360-28.2014.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE a 

Exequente para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se sobre o pedido 

da Executada no ID 12159654. Após, decorrido o prazo ou havendo 

resposta, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010214-16.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE ANDRADE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010214-16.2016.8.11.0051 Execução de Título Judicial 

Despacho. Vistos etc. O prazo solicitado pelo Exequente já expirou. 

Assim, intime-o para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 05 

de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-17.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERLY GOMES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 10000054-17.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A 

Requerida, por meio da petição de ID 5519662, pugna pela declaração de 

nulidade da citação, bem como seja designada nova audiência de 

conciliação, oportunizando a apresentação de sua defesa. No caso em 

exame, a correspondência de citação e intimação para a Requerida Claro 

S.A foi enviada para endereço diverso daqueles constantes nos 

Expedientes nº 0113365-30.2015.811.0000 e 0028874-22.2017.811.0000. 

Assim, declaro a nulidade da citação da Requerida, tornando sem efeito 

todos os atos praticados desde a citação. A citação válida deu-se com o 

comparecimento da parte Requerida aos autos, o que ocorreu na data de 

16.03.2017, consoante petição acostada ao ID 5519634. Entretanto, é 

importante consignar que a comunicação oficial dos atos processuais, 

inclusive pelo Sistema PJE, é o Diário de Justiça Eletrônico (DJE), conforme 

Portaria n° 161/2017 – PRES.: “Art. 1º Determinar que, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos 

processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe 

seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe. 

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no 

sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, 

tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais. § 2º A 

comunicação dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação 

processual deverá ser feita pelo próprio sistema PJe.” Assim, DESIGNE-SE 

nova Audiência de Conciliação, nos termos do artigo 16 da Lei 9.099/95, 

com a regular intimação das partes por meio de seus advogados 

constituídos e devidamente cadastrados nos autos. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

05 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011023-40.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DIAS REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE PEDROSA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011023-40.2015.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial 

Despacho. Vistos etc. O prazo solicitado para tentativa de acordo já 

expirou. Assim, INTIME-SE o Exequente para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VISLEI DIORGINIS SERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 07/08/2018, às 13h40, 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 Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010329-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA (EXEQUENTE)

MARCUCCI & CIA. LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO NEI FRANCO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010329-71.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Em que pese 

o disposto no § 7º, do art. 16 do CPC, INTIME-SE o Exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o pedido de parcelamento da 

dívida, conforme disposto no art. 916, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Em seguida, com ou sem resposta, à conclusão. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de julho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO DELVECHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON ANTONIO SILVA - CORREIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000034-89.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O prazo 

solicitado de suspensão, em virtude do falecimento do Reclamado, já 

decorreu. Assim, INTIME-SE o Requerente para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider 
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Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000165-35.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SIMPLICIO MAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. FIDESKI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000165-35.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO a 

suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo sem 

qualquer manifestação, INTIME-SE a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito dentro de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000476-89.2017.8.11.0051

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:

ROSINHA PEREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000476-89.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido e cálculo de ID 11438126 e 11738146. 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. 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 penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

09 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-94.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DO DESCONTO COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID PAES NORGREN OAB - SP236011 (ADVOGADO)

RAFAEL ENY OAB - SP0324211A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010526-94.2013.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intimem-se os(as) executados(as) para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor do débito, conforme pedido 

formulado pela parte Exequente (ID 10910067). 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. 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 penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

05 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON LUIS CAPELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 20/08/2018, às 14h:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010125-66.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. PEDRO CARRARO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANI BORGES GERALDINO AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010125-66.2011.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Aportou aos 

autos o Ofício de ID 9225611, informando que foi averbada a penhora no 

rosto dos autos de código 27569 em trâmite na Primeira Vara desta 

Comarca. Assim, DETERMINO que o Exequente noticie nos autos o 

andamento da ação que tramita na Primeira Vara desta Comarca, no prazo 

de 06(seis) meses. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de 

julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 20/08/2018 Hora: 14:20 , na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON NASCIMENTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 
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o dia 20/08/2018, às 14h40, 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: 1001011-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 20/08/2018, às 15h20, 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: 1001013-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS XAVIER DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 20/08/2018, às 15h40, 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

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011332-37.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GIANNETTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

GISELE FERNANDES AQUINO OAB - MT19580/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011332-37-2010.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Aportou aos 

autos a planilha atualizada do débito (ID 124331972). Assim, cumpra-se 

como determinado no ID 11607932, INTIMANDO-SE o Executado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens de sua propriedade passíveis de 

penhora. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VISLEI DIORGINIS SERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000899-15.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar que 

seus serviços estão sendo prestados nos moldes contratados. Isso 

posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, 

e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, juntem todas as provas no tocante as alegações 

do Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 
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de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

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

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

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

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

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). O Requerente afirma na inicial, em síntese, que em 

07.05.2018 se envolveu em acidente de trânsito com um veículo de sua 

propriedade. Relata que com o registro do sinistro, foi realizada vistoria em 

11.05.2018, concluindo pela autorização dos reparos necessários no 

veículo sinistrado, porém, o carro está na oficina há mais de 40 dias sem 

que os reparos tenham sido realizados. Ressalta que na tentativa de uma 

solução, notificou extrajudicialmente a Requerida, porém, sem êxito. Aduz 

o Requerente que necessita do seu veículo para bem desenvolver suas 

atividades laborais e outros afazeres, com a demora na entrega do 

veículo, além de estar experimentando danos patrimoniais e 

extrapatrimoniais de elevada monta, para atender suas necessidades, 

viu-se obrigado a locar outro veículo. Diante disso, o requerente pleiteia a 

concessão de medida antecipatória para que a requerida seja compelida a 

efetuar a entrega de outro veículo similar. Entretanto, em análise sumária, 

entendo que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, pois 

o Autor falhou em comprovar a existência de convenção de carro 

reserva, para substituição do veículo sinistrado no caso de ter 

ultrapassado injustificadamente o prazo do conserto. Ressai da analise 

dos autos, que o Requerente sequer trouxe aos autos a apólice de seguro 

consignada no documento de ID 13815859. Assim, o autor não logrou êxito 

em comprovar a verossimilhança das alegações, razão pela qual a medida 

não se revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso posto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência aduzido pelo Reclamante, pois 

que ausente o requisito legal. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-40.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010010-40.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pela parte exequente, por meio da 

petição de ID 10254633, para solicitar informações, ao departamento de 

trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome da parte Executada. SOLICITADA 

informações ao Renajud, foi negativa, conforme certidão anexa. Assim, 

DEFIRO ainda o pedido feito pela parte Exequente para solicitar 

informações, da Receita Federal, acerca de eventuais bens existentes em 

nome do Executado. Procedida consulta, a mesma foi positiva, conforme 

Declaração de Imposto de Renda 2017, anexa. Assim, INTIME-SE o 

Exequente, para que se manifeste, no prazo de 15(quinze)dias. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Campo Verde-MT, 05 de 

julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença
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Advogado(s) Polo Ativo:
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OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001336-90.2017.811.0051 Polo Ativo: JOSE CARLOS BATISTELLA 

STATUTI Polo Passivo: OI S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOSE CARLOS 

BATISTELLA STATUTI contra OI S.A objetivando indenização por danos 

morais por ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, bem como 

a declaração de inexistência do débito. A parte requerida em peça 

defensiva, afirma a legitimidade da cobrança e regularidade da 

contratação, exercício regular de direito juntando telas sistêmicas, aduz a 

inexistência de danos morais, o descabimento de inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência da ação e a condenação ao pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial 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 
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de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma 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. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” 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, pág. 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). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Já a reclamada demonstra a 

existência de débitos em aberto totalizando o valor de R$ 324,22 em 

virtude do contrato nº 8219148746 referente à instalação de Telefone Fixo 

nº 041-3425-1544, sendo este terminal cancelado por inadimplência, 

juntando tela sistêmica, restando comprovando a existência e exigibilidade 

do débito. Os documentos anexados aos autos pela Ré demonstram de 

forma clara que o Autor utilizou dos serviços de telefonia sem a devida 

contraprestação, restando comprovado à exigibilidade do débito discutido 

nestes autos. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, 

aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a Reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pela Reclamada que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 

8.078/90 em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, restou comprovado pela Reclamada a existência e 

exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o Autor cumprir 

com suas obrigações assumida em face da celebração do contrato da 

prestação dos serviços ofertados pela empresa Ré. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. III – Pedido Contraposto No que tange ao referido 

pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela Ré à exigibilidade 

do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto 

formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 324,22 

(trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos); Sem custas e 

honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

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. Campo 

Verde/MT, 05 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001298-78.2017.811.0051 Polo Ativo: CRISLAINE APARECIDA ANDRADE 

DOS SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos em 

correição. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos 

autos (Id 12879071), que houve composição amigável entre as partes, no 

que tange a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a 

homologação do acordo e como consequência a extinção do feito com 

resolução do mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral 

com que as partes definem a solução do conflito que os envolve, e que 

produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, devendo levar em consideração que, em caso de 

descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo requerer a 

execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente aplicação 

da multa convencionada entre as partes. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 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. Campo Verde/MT, 05 de julho de 2018. 
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K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-79.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

ALINE TURCK DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001285-79.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 11793171), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 05 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-88.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

STI MANUTENCAO, MECANICA E ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001168-88.2017.811.0051 Polo Ativo: STI MANUNTENÇÃO, MECÂNICA E 

ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA - ME Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A – CEMAT) Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por STI 

MANUNTENÇÃO, MECÂNICA, ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA - ME contra 

ENERGISA MATO GROSSO (CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A – CEMAT) objetivando a declaração de inexistência do débito, por não 

concordar com a cobrança abusiva no consumo de energia elétrica em 

sua unidade consumidora, dano moral e transferência de titularidade. 

Contestando a inicial, a Reclamada, destaca que não praticou qualquer ato 

ilícito e inexistência de dano moral, que realmente houve o efetivo 

consumo de energia em face da irregularidade apontado no relógio 

medidor, alega legalidade na fatura, requerendo a improcedência da ação 

e condenação ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Compulsando-se os autos, 

nota-se que a cobrança pelo consumo de energia elétrica referente à 

unidade consumidora nº 6/175864-8 nos valores de R$ 2.699,28, dirigida a 

parte Reclamante, bem como a ameaça e corte de energia, advém do fato 

de que o mesmo teria utilizado do consumo efetivo de energia em sua 

propriedade. Alega a reclamante em sua inicial que a parte ré se recusa a 

efetuara a transferência de titularidade da Unidade Consumidora, juntando 

contrato de locação (Id 10287046), faturas pagas referente aos meses de 

03.2015 a 09.2017, Boletim de Ocorrência (Id 10287208), TOI nº 628510, 

termo de inspeção (Id 10287054) demonstrativo de cálculo (Id 628510), 

comprovante de entrega da carta ao cliente (Id 10287069), bem como a 

fatura que entende ser indevida (Id 10287211 e 102872120) e reclamação 

perante ao PROCON referente a fatura no valor de R$ 2.647,51. Por outro 

lado, a parte Ré junta aos autos em sua defesa, junta documentos 

referente a cobrança da recuperação de consumo, assim sendo, Termo 

de Ocorrência e Inspeção (TOI), Demonstrativo de Cálculo relatório do 

INMETRO (Ids 11432454, 11432458, 11432462, 11481127 e 11481130), 

requerendo a improcedência da ação, condenação ao pedido contraposto, 

esclarecendo que a transferência de titularidade não foi efetivada em face 

da ausência de documentos necessários, tais como, escritura do imóvel e 

distrato do contrato de locação. Primeiramente cumpre analisar a 

possibilidade da aplicação das normas do Código Consumerista ao caso. 

Em se tratando da prestação de serviço público essencial, aplica-se, 

conforme entendimento já sedimentado pela doutrina e jurisprudência, o 

Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a clareza de seu artigo 

art. 3º, § 2º, quando, no caput define o “fornecedor” como aquele que, 

entre outras atividades elencadas, desenvolve prestação de serviços. Em 

seguida, conceitua a expressão “serviço” para os fins da lei, nos termos 

seguintes: Art. 3º. [....] § 2º- Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração [...]”. Entendendo que existe 

a relação de consumo aludida, o TJMT, assim já se posicionou: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – A 

discussão travada nos autos se prende à relação de consumo 

estabelecida entre a agravada e a empresa agravante, onde uma atua 

como fornecedora de energia elétrica e a outra como consumidora de tais 

serviços, logo, tratando-se de relação de consumo, impossível a 

denunciação da lide por parte da requerida, por expressa vedação do 

artigo 88 do código de defesa do consumidor. (TJMT – AI 39693/2002 – 3ª 

C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 07.05.2003) [grifou-se]. No 

mérito, vê-se que a parte Ré assiste razão em sua defesa, tendo em vista 

que o procedimento para cobrança em face da recuperação de consumo 

adotado por esta cumpre as determinações da Resolução 414/2010 da 

ANEEL, conforme artigo 129 da referida resolução em face da juntada dos 

documentos anexo aos autos pelo autor e pela Ré (Ids 11432454, 

11432458, 11432462, 11481127 e 11481130). Extrai-se dos autos que a 

parte autora informa em sua inicial e impugnação que referida fatura foi 

discutida em prima facie perante o PROCON desta Comarca, ocasião em 

que, em analise ao procedimento administrativo, ressai que a fatura 

discutida refere-se ao valor de R$ 2.647,51 e não esta discutida perante 

este Juízo que representa valor diverso daquele, ou seja, o valor de R$ 

2.699,28. Diante do referido caso, a inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial 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). Neste passo, 

não é forçoso concluir que, o Laudo do INMETRO demonstrou de forma 

clara que referido medidor de consumo de energia foi reprovado em face 

do teste técnico metrológico apresentando defeito interno no que tange a 

violação no bloco com atuação de elemento inoperante, restando 

comprovado que o valor cobrado a titulo de recuperação de consumo, 

encontra-se pautado com base na Resolução 414/2010 da ANEEL. Por fim, 

resta evidenciado que a parte Ré assiste razão em cobrar seus créditos 

em virtude de recuperação de consumo nos casos de violação no bloco 

com atuação de elemento inoperante do medido de energia. Quanto à 

transferência da titularidade, consta dos autos somente contrato de 

locação (Id 10287046), ocasião em que a parte autora não demonstra que 
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ocorreu distrato do referido contrato antes do defeito apresentado no 

relógio medidor. Todavia, não se evidencia que os documento juntados 

aos autos preenche os paramentos de exigência da Ré para efetuar o 

procedimento de transferência de titularidade, motivo pelo qual, há de ser 

indeferido o referido pedido formulado pela Autora. II – Do dano Moral A 

controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a 

condenação em danos morais, bem como se da respectiva conduta há 

que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a 

caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o 

nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, postula a 

Autora a reparação por danos morais sem nenhuma razão, posto que não 

constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição em seu nome e 

CPF, corte no fornecimento de energia ou demonstrou se houve algum 

dano em sua personalidade. Não há como se acolher a pretensão da 

Autora. Explica-se. Em que pese restar provado à cobrança da fatura de 

recuperação de consumo lançada pela Ré, a Autora não demonstrou de 

modo satisfatório se referida cobrança ocasionou dano a sua 

personalidade, conforme determina a Constituição Federal de 1988 em seu 

artigo 5º, X, ocasião em que não há como se reconhecer que a referida 

conduta da Requerida em relação à cobrança da fatura de recuperação 

de consumo de energia tenha causado a Autora danos morais passíveis 

de ressarcimento. Não há dúvida de que a situação apresentada causa 

desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jur isprudência : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] No mesmo sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Recurso Inominado nº 

0018218-34.2016.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei. 

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Recorrido: HERALDO SANTOS DA SILVA Data do Julgamento: 17/10/2017. 

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - COBRANÇA INDEVIDA 

- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores exorbitantes com base na 

recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia 

tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com 

certificação ABNT NBR ISO 9001 que ateste a irregularidade do medidor, 

torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo. 3- A mera 

cobrança que se mostra indevida dá ensejo à declaração de inexistência 

do débito. 4- Cobrança indevida que, por si só, não dá ensejo à 

indenização por danos morais. 5- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras 

a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes 

para caracterizar o dano moral. 6- Não havendo comprovado o pagamento 

do valor que entende indevido, não há que se falar em indenização por 

danos materiais. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório. 

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 2 prolatada 

nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação 

para determinar que a parte reclamada retifique a fatura vencida do mês 

de março de 2016, para que passe a constar a média anual do consumo 

registrado na unidade consumidora, antes do consumo atípico mencionado 

na inicial; condenar a parte reclamada a restituir ao reclamante os valores 

efetivamente pagos e recebidos a maior de forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e, acrescido de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação, declarar inexistente o débito 

excedente e condenar a reclamada a pagar à parte reclamante, o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, 

ambos a partir da sentença. A parte recorrente, nas razões recursais, 

requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou para 

reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais. A parte recorrida 

apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso. É o 

relatório. VOTO Colendos Pares: Trata-se de ação em que a parte 

requerente, ora recorrida, questiona a legalidade da fatura de 

recuperação de consumo cobrada no valor de R$ 1.874,94 (um mil, 

oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). A 

recorrente sustenta que os débitos são legítimos, decorrentes de 

recuperação de consumo em razão da irregularidade constatada no 

medidor. Em se tratando de relação de consumo, as empresas 

concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla 

aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne 

aos direitos e garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, 

incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus 

da prova a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação. 

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a 

concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma do 

artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 3 Neste 

sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do 

aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica 

com certificação ABNT NBR ISSO 9001. No caso em apreço, verifica-se 

que a parte recorrente não apresentou laudo, tendo juntado à contestação 

apenas um termo de ocorrência e inspeção, o qual é insuficiente para 

comprovação da irregularidade, pois não atende ao disposto na referida 

resolução. A empresa recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus 

que lhe compete, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que 

não comprovou que houve irregularidade no medidor de energia elétrica da 

parte recorrida. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se 

decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo 

que as cobranças foram efetivamente excessivas, por não ser compatível 

com o consumo médio da parte recorrida. Destarte, no tocante à 

declaração de inexigibilidade do débito, a sentença deve ser mantida. 

Todavia, o decisum merece reforma no tocante a condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. Denota-se que no caso em 

apreço não houve corte do fornecimento de energia e nem a restrição do 

nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, 

portanto, o dever de indenizar a título de danos morais. O mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de 

situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em 

sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização 

por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os 

prejuízos advindos de tal cobrança. Em se tratando de cobrança indevida, 

o entendimento da e. Turma Recursal Única é no sentido de que a conduta 

se revela, de regra, como mero descumprimento contratual, incapaz de 

gerar dano moral passível de indenização. Nesse sentido, é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Aborrecimentos pela cobrança indevida, por 

dizerem com ilícito contratual, não ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 4 acarretam prejuízo moral. 

Incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização 

extrapatrimonial. Sentença reformada para se afastar a condenação ao 

pagamento de indenização pelos danos morais. Sucumbência 

redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação 

Cível Nº 70064305212, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015). “(...) 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO”. A simples cobrança de débito, mesmo que 

indevida, porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição de crédito, 

e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano 

moral in re ipsa. Precedentes: TJMT TRU RI (...)”. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 531880520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no 

DJE 17/12/2014). Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Por fim, não 

havendo comprovado o pagamento do valor que entende indevido, não há 
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que se falar em indenização por danos materiais. Ante o exposto, 

conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para excluir da sentença a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais, mantendo-a nos demais termos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, 

nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. É como voto. Valdeci Moraes 

Siqueira Juíza Relatora. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

182183420168110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). Assim, tem-se que a situação 

apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que 

sofre a pessoa nas relações diárias, absolutamente normais na vida de 

qualquer um. Portanto, não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária 

mínima de que o Autor tenha sido submetida à situação capaz de violar de 

forma exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. III – Pedido Contraposto Quanto ao 

pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face do lançamento de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 

2.699,28, demonstrando que referido pedido encontra-se respaldo para 

seu deferimento. Portanto, há de ser procedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré em face da exigibilidade do crédito. Assim, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. IV - Dispositivo 

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

IMPROCEDENTE e: 1- JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para determinar que a reclamante proceda ao pagamento do débito no 

valor de R$ 2.699,28 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e 

oito centavos); REVOGO a liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

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. Campo 

Verde/MT, 05 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Sendo disponíveis os direitos disputados, HOMOLOGO o 

termo de acordo firmado pelas Partes (ID. 13611895), dando à lide 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, letra “a”, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Expeça-se alvará do valor depositado (ID. 13611889) Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA HORA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000528-85.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho Vistos etc. Devidamente cumprido o acordo celebrado entre as 

partes, arquive-se. Às providências. Campo Verde/MT, 05 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64652 Nr: 3657-84.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20060/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA e Márcio 

Rogério Paris, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas judiciais no valor de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete 

reais e sessenta e quatro centavos), conforme a r. sentença de fls. 17/18, 

sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61255 Nr: 1714-32.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OR, OJR, IRZ, EDMR, LNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

autora, e por conseqüência RECONHEÇO e DECLARO como existente a 

união estável entre por Madalena Horn Kunz e Celso Bruno Roth, para que 

produza os jurídicos e legais efeitos.Deixo de condenar em custas, tendo 

em vista que a requerente é beneficiária da justiça gratuita.P.R.I.C.Com o 

transito em julgado, proceda-se com o devido arquivamento. Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67699 Nr: 1989-44.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO VINISSIOS JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - OAB:OAB/GO 32.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 327 de 656



 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seus Procuradores ANDERSON LOPES ALVES e LUIZ VINICIUS 

SILVA MACHADO, para que providenciem o depósito da Diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52996 Nr: 117-62.2016.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: Orlando Muller

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, Kátia Alessandra Fávero Alves - OAB:167929/SP, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 117-62.2016.811.0029 (52996)

Vistos, etc.

 O artigo 924, inciso II do Novo 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 pelo alvará que houve a total quitação do 

débito (fls. 29 e 33).

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 Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 28 de junho de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz e Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22725 Nr: 530-85.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y B Lagasse & CIA LTDA, CELI LAGASSE, 

DELCIO WALDIR LAGASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dos executados (as), no valor de R$ 

44.138,64 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e 

quatro 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27454 Nr: 1323-87.2011.811.0029

 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): VALDIR NICOLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:OAB/MT 

15687-A, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT, Lázaro Jose 

Gomes Júnior - OAB:8194-A, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:OAB/MT 14469-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT

 Autos nº. 1323-87.2011.811.0029 (27454)

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 VALDIR NICOLAI, inscrito 

no CPF: 175.695.080-68, no exato montante do débito atualizado às fls. 

532.

 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 
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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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000204-30.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO)

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VALERIANO MARTINS (REQUERIDO)

ADRIANA MARIA MARTINS VALERIANO (REQUERIDO)

MOISES VALERIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000204-30.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: RURAL CANARANA LTDA REQUERIDO: BRUNO 

VALERIANO MARTINS, MOISES VALERIANO DA SILVA, ADRIANA MARIA 

MARTINS VALERIANO Vistos, 1. Defiro pedido de Id. 13973767, posto que 

devidamente caucionado o feito, determino que cite-se o requerido por 

todos os termos e atos do processo, bem assim para apresentar 

contestação, querendo, em 05 dias. 2. Ainda, defiro medida cautelar de 

arresto do grão ainda pendente de colheita, e que se encontra na lavoura 

localizada na Fazenda Dom Pedrito, de acordo com os pedidos da inicial. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Canarana-MT. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000198-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIS DALL ACQUA OAB - RS34221 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. (REQUERIDO)

S. F. D. C. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, acerca da r. decisão constante ID do documento: 14000167, 

bem como, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, juntar aos 

autos o comprovante do recolhimento das guias de preparo para 

cumprimento da Carta Precatória para a Busca e Apreensão do bem na 

Comarca de Vila Rica-MT. Canarana/MT 05/07/2018 - Soani Solange 

Wesolowski Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41930 Nr: 781-98.2013.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: Juliana Goldoni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Juliana Goldoni, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 547,64 

(quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), 

conforme a r. sentença de fls. 64, sob pena de inscrição do nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21690 Nr: 2409-64.2009.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:12971/MT, SERGIO BARROS ALVES LIMA - OAB:16747/MT

 Vistos etc.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, determino que seja 

confeccionada a guia de execução penal definitiva em nome do Acusado, 

que deverá ser devidamente instruída com as peças necessárias, 

devendo ser observado os termos do acórdão.

Após, ao arquivo com baixa e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51145 Nr: 2333-30.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DI RESENDE, TIAGO DI RESENDE, 

Maleval Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT 11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1.022, do CPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.6. No tocante ao efeito suspensivo, 

requerido em fls. 156/158, indefiro tal pedido, visto que em caso de 

eventual provimento aos embargos à execução, cód. 53827 (apenso), 

poderá o valor deposito ser revertido a parte devedora, não lhe causando 

prejuízo ou dano irreversível.7. Expeça-se o necessário.8. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66871 Nr: 1413-51.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADSCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDMCB, RADMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:12584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 180064/2018

Autos de Origem: 1413-51.2018.811.0029 – Código: 66871

Solicitante/Requerente: Luis Armando de Souza Campos Belo.

Solicitado/Requerido: Luis Eduardo de Moraes Campos Belo.

Representante (Requerido): Tatiane Aparecida de Moraes Santos.

.

CERTIDÃO
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 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 180064/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 09/10/2018 às 15h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 05 de julho de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-88.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE IOSIMUTA CAMILOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte 

Promovida, BERNARDIS & OSTROSKI LTDA, CNPJ nº 10.711.449/0001-11, 

no valor de R$ 4.964,89 (quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais 

e oitenta e nove centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de 

depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do valor, 

intimando-se a parte Promovida para que, querendo, embargue no prazo 

legal. Não logrando êxito nas busca, abra-se vista dos autos à parte 

promovente, para que requeira o que entender de direito. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 27 de junho de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-87.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARISSOL RIVERA IRINEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISSOL RIVERA IRINEU OAB - GO28204 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS OAB - GO0033204A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte 

Promovida, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

CNPJ nº 02.476.067/0001-22, no valor de R$ 20.260,70 (vinte mil, 

duzentos e sessenta reais e setenta centavos). Sendo positivo, 

transfira-se à conta de depósitos judiciais e oficie-se à conta única para a 

vinculação do valor, intimando-se a parte Promovida para que, querendo, 

embargue no prazo legal. Não logrando êxito nas busca, abra-se vista dos 

autos à parte promovente, para que requeira o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 27 de junho de 2018 Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-65.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS TUCHTENHAGEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo Nº: 1000040-65.2018.8.11.0029 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. Passo à análise de MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. O autor alega, em apertada síntese, que é cliente da parte 

requerida e em novembro/2017 após alteração de plano, passou a receber 

faturas além do contratado e ao efetuar ligações, sua linha havia sido 

bloqueada. Afirma, ainda que recebia faturas após o vencimento, que 

entrou em contato com a empresa requerida e nada foi resolvido. Por outro 

turno, a empresa alega que a mudança de plano foi a pedido do Autor _; o 

que não é por este negado _; para Plano Mais com internet, logo as 

faturas estão sendo cobrada proporcionalmente a utilização dos serviços. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo 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 a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa verifico que as faturas discutidas 

foram pagas com atraso considerável, sendo razoável o bloqueio 

efetuado já que a parte não tem obrigação de prestar serviços sem a 

devida contrapartida do consumidor. É certo que cabe ao consumidor 

realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do 

serviço. Portanto, tem-se que quitando a dívida com atraso a reclamante 

não cumpriu com a sua parte do contrato, contribuindo para bloqueio 

temporário na sua conta telefônica. Diante disso, entendo que o 

reclamante colaborou para o ocorrido, em decorrência do atraso no 

pagamento da fatura, tendo assumido o risco de ver suspensos os 

serviços, não havendo se falar em ocorrência de danos morais. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Diante do exposto, e levando em consideração os 

documentos juntados a defesa, inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

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

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 18 de junho de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010268-48.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEOVERAL FRANCISCO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO)

EIDILAINE CARLA VILELA CARRIJO OAB - MT23681/B (ADVOGADO)

LEOVERAL FRANCISCO LOPES OAB - MT3549/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS DE OLIVERIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos. Intime-se a parte Promovente para indicar nos autos o CPF da 

parte Promovida, necessário para fins de bloqueio via BacenJud, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 05 de julho de 

2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e 

informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 

215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: 

(66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-79.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL GARCIA MARTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO)

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

INFRAMÉRICA- AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA PRESIDENTE 

JUSCELINO KUBITSCHEK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA MARIA AMORIM SILVA OAB - DF0036127A (ADVOGADO)

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT0017575A-O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome das partes 

Promovidas, COPA – CMPANHIA PANAMENHA DE AVIAÇÃO S/A - CNPJ: 

03.834.757/0001-79 e INFRAMÉRICA, CNPJ: 15.559.082/0001-86, no valor 

de R$ 7.634,38 (sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e oito 

centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de depósitos judiciais e 

oficie-se à conta única para a vinculação do valor, intimando-se a parte 

Promovida para que, querendo, embargue no prazo legal. Não logrando 

êxito nas busca, abra-se vista dos autos à parte promovente, para que 

requeira o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 27 de junho de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito 

Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-88.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO SCHUSTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Defiro o pedido de realização de penhora online, a recair 

sobre contas correntes e aplicações financeiras, em nome das partes 

Promovidas, MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER, CPF: 044.879.251-69, 

e LUIZ ANTONIO SCHUSTER, CPF: 430.908.939-91, no valor de R$ 

56.713,50 (cinquenta e seis mil, setecentos e treze reais e cinquenta 

centavos). Sendo positivo, transfira-se à conta de depósitos judiciais e 

oficie-se à conta única para a vinculação do valor, intimando-se a parte 

Promovida para que, querendo, embargue no prazo legal. Não logrando 

êxito nas busca, abra-se vista dos autos à parte promovente, para que 

requeira o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. 27 de 

junho de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e 

informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 

215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: 

(66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-12.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MERI TERESINHA WESOLOWSKI RODRIGUES COUTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito. 

Canarana-MT, 05 de julho de 2018. Eunice de Freitas Martins -Técnica 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-71.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPOLIM CACA PESCA E CAMPING LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA OAB - MT20109/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que de direito, sob pena 

de arquivamento dos autos. Canarana-MT, 05 de julho de 2018. Janete 

Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-80.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR CASANOVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Autos nº 1000093-80.2017.8.11.0029 Visto. A matéria de fato 

controvertida nos autos foi exaustivamente demonstrada, sendo 

percorridos todos os atos processuais, culminando com a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. O mérito da presente ação se refere ao pedido de declaração 

de inexistência de débitos, exclusão da anotação negativa e 

compensação por danos morais. Cinge-se a questão nodal da demanda a 

elucidação dos fatos quanto a legalidade da cobrança e restrição imposta 

ao consumidor culminando com a responsabilidade da fornecedora de 

serviços; se provado o ato como ilícito. Restou comprovado nos autos que 

Cerâmica Xingu e Ltda. ME, CNPJ nº 06.161.018/0001-51, à época dos 

fatos, era titular de 02 (duas) unidades consumidoras, sendo uma na Zona 

Rural, na localidade de Garapu, que estava registrada na UC 653469, e 
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outra na qual passou a atuar a partir de 01/09/2015, na Rod. MT 020, 

pertencendo a UC 21000191. A UC 653469 foi desligada somente em 

10/02/2016, permanecendo ativa a UC 21000191. Portanto, são objetos 

desses autos os débitos derivados da UC 653469, pelo que passo a 

análise. A peça inicial busca a declaração de inexigibilidade de débitos da 

UC originária de nº 6534694, sobre o argumento que encerrou as 

atividades de olaria a partir do final do mês de agosto de 2015, mais 

precisamente no dia 23, mas teve seu nome inscrito em órgãos de 

restrição ao crédito por serviços não mais utilizados nessa UC. Não 

reconhece como devidos as faturas de consumo de energia elétrica 

dessa UC dos meses: de setembro/15 (R$ 1.400,88) vencida em 

09/10/2015; novembro/15 (R$ 329,88), vencida em 17/11/2015; 

dezembro/2015 (R$ 4.318,95), vencida em 19/01/2016, e, ainda a fatura 

do mês de janeiro/2016 (R$ 4.248,64), vencida em 16/02/2016. 

Corroborando a alegação feita à peça inicial, observo que a fatura do mês 

de Agosto/15 com vencimento em 10/09/2015, no valor de R$ 6.713,76, foi 

devidamente paga _; com leitura feita em 26/08/2015_; logo posterior ao 

encerramento das atividades nesse local, inexistindo faturas 

remanescentes sem a contraprestação por serviços prestados. Conforme 

depoimento da testemunha do eletricista, Sr. Hélio Luiz Kayser, bem como 

do testemunho do Sr. Romildo Gemmer, restou comprovado que todos os 

motores e máquinas utilizados pela Cerâmica foram desligados em 23 de 

agosto de 2015 sendo transferidos a outro endereço, MT 020. Nesse 

interim, foram emitidas faturas sem a utilização de serviços, porque à 

época de seu lançamento não mais se encontrava ocupado o imóvel, 

diante do que é procedente o pedido de declaração de inexigibilidade das 

faturas da UC 6534694 a partir do mês de setembro de 2015. Devido a tais 

débitos foi a empresa Autora inscrita em órgãos de restrição ao crédito e 

sofreu restrição comercial, motivo pelo qual pleiteia compensação pelos 

danos morais a que esteve sujeita a pessoa jurídica. Nesse ponto, 

conforme depoimento pessoal do proprietário da empresa Autora, houve 

confissão que: ao mudar do imóvel não formulou pedido de desligamento 

da Unidade Consumidora originária ou transferência de endereço, pois não 

sabia da necessidade desse procedimento, o que por certo colaborou 

para os fatos como apresentados aos autos. Desse modo, frisa-se que o 

encerramento das relações com a concessionária, ocorre entre outras 

hipóteses, mediante pedido de desligamento da referida unidade pelo 

usuário responsável, consoante artigo contido na Resolução 414/2010 da 

ANEEL. Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora 

e o consumidor deve ocorrer quando houver: (Redação dada pela REN 

ANEEL 714 de 10.05.2016). I – solicitação do consumidor; (Redação dada 

pela REN ANEEL 714 de 10.05.2016) Portanto, se o consumidor admite que 

não solicitou o desligamento da unidade consumidora, uma vez que a 

alegação de que “desligou todas as chaves” não é suficiente para 

produzir tal efeito, deixou também de cumprir com sua obrigação. Além do 

que, é perfeitamente possível a existência de mais de uma UC sobre a 

responsabilidade do mesmo titular, não sendo dever da concessionária 

constatar o desinteresse na continuidade da relação contratual, diante do 

que entendo que agiu a parte Autora em culpa concorrente para os fatos, 

o que será considerado na fixação do quantum indenizatório por danos 

imateriais. Porém, considerando que naquela UC não houve mais consumo 

de energia elétrica, a partir do mês de setembro de 2015, pois permaneceu 

a mesma leitura em 42068, desde a retirada das máquinas até o 

desligamento da UC (fevereiro/2016), é certo que a concessionária Ré, 

emitiu faturas além de inexigíveis, também ilegais. Logo, tal fato não pode 

ilidir completamente a falta de comunicação do consumidor como acima 

explanado, portanto deve a parte Reclamada responder pelos fatos como 

por ela perpetrados. A responsabilidade da empresa Ré é objetiva. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo 

ou culpa para emergir o dever de indenizar. Ainda que se trate de UC 

localizada em zona rural que propicia a leitura do consumo de forma mais 

espaçada, devido a dificuldade de acesso a região e distância do centro 

urbano, restando comprovado que o consumidor não se utilizou dos 

serviços, e havendo a cobrança de valores em patamares tão elevados e 

por tão longo período de tempo, mais de 04 (quatro) meses, não está 

justificada a atitude da Ré e nem eximida de suas responsabilidades. 

Portanto, está configurada falha na prestação do serviço. O dano moral à 

pessoa jurídica exige prova do prejuízo à imagem. A parte Autora apontou 

objetivamente qual prejuízo suportou com a negativação, diante de 

negativa de crédito na praça, o que causou transtornos à empresa 

Reclamante, havendo nos autos provas documentais que respaldem tal 

assertiva, atingindo o bom nome da pessoa jurídica. De outro vértice, não 

há como olvidar a que pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, 

pois tal entendimento encontra-se superado pela súmula 227 do STJ. Em 

apoio, vejamos o posicionamento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO- 

PESSOA JURÍDICA - SUMULA 227 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI. 4427/2011, DES. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 10/05/2012, Data da publicação no DJE 23/05/2012). O pleito 

reparatório de dano moral merece a procedência, diante da existência de 

abalo à honra objetiva da parte Reclamante. E, diante do exposto, apenas 

repiso que, ainda que a Reclamante não tenha efetuado pedido de 

cancelamento dos serviços ou transferência de titularidade, restando 

claro que a Autora foi inscrita em órgãos de proteção ao crédito por 

débitos indevidos, fixo o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), assim cumprindo a função indenizatória e pedagógica do dano 

moral, justificada pelo caráter punitivo e educativo da sanção. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e julgo parcialmente procedente a pretensão 

formulada na inicial, para: A) declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial correspondente ao mês de setembro/15 (R$ 

1.400,88) vencida em 09/10/2015; novembro/15 (R$ 329,88), vencida em 

17/11/2015; de dezembro/2015 (R$ 4.318,95), vencida em 19/01/2016 

ainda fatura do mês de janeiro/2016 (R$ 4.248,64), vencida em 16/02/2016 

e determinar que a parte Ré realize o seu cancelamento, bem como se 

abstenha de cobrá-lo de qualquer forma; B) condenar a Reclamada pagar 

ao Reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

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

consequência da procedência, confirmo efeitos da liminar concedida. 

Após o trânsito em julgado, a Reclamada deverá ser intimada, através de 

seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 03 de 

julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102210 Nr: 599-54.2018.811.0024

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Thuronyi, PATRICIA DE GODOY MURAD PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LOMBARDI THURONYI - 

OAB:55026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:15521, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:219770, LUCIANA 

REZEGUE DO CARMO - OAB:9609

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a requerente impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87364 Nr: 4465-41.2016.811.0024

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MARREIRA SACHETIN

 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:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a 

parte exequente providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87297 Nr: 4397-91.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ROBERTO SOBRINHO

 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:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a 

parte exequente providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87363 Nr: 4464-56.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jacira Rodrigues dos Santos

 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:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Diante do teor do AR juntado aos autos, proceda-se a citação por oficial 

de justiça.

 Acaso infrutífera, determino, desde já, para atendimento às exigências do 

art. 256, § 3º do CPC, que a parte exequente providencie a expedição de 

ofícios para empresas concessionárias de serviço público de telefonia 

fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a 

reposta deverá ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, 

Centro, Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail 

cg.1vara@tjmt.jus.br, preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo 

eventuais despesas cobradas pelo informante. O ofício poderá ser 

instruído com cópia deste despacho, válido como autorização. A parte 

deverá comprovar, em 5 (cinco) dias, o atendimento aos termos deste 

despacho, sob pena de extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87314 Nr: 4414-30.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SOARES DA SILVA E OUTROS

 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:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Em razão do teor do AR juntado aos autos, proceda-se a tentativa de 

citação por oficial de justiça.

 Acaso infrutífera, determino, desde já, para atendimento às exigências do 

art. 256, § 3º do CPC, que a parte exequente providencie a expedição de 

ofícios para empresas concessionárias de serviço público de telefonia 

fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a 

reposta deverá ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, 

Centro, Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail 

cg.1vara@tjmt.jus.br, preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo 

eventuais despesas cobradas pelo informante. O ofício poderá ser 

instruído com cópia deste despacho, válido como autorização. A parte 

deverá comprovar, em 5 (cinco) dias, o atendimento aos termos deste 

despacho, sob pena de extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87373 Nr: 4474-03.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 
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OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Determino, desde já, para atendimento às exigências do art. 256, § 3º do 

CPC, que a parte exequente providencie a expedição de ofícios para 

empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, 

água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá 

ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87368 Nr: 4469-78.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA DE LIMA ALVES FERREIRA

 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:

 Vistos, etc.

Indefiro apresentado pelo exequente em 23.10.2017.

Ademais, em razão do teor do AR juntado aos autos, proceda-se a citação 

da executada por oficial de justiça.

 Restando infrutífero o ato processual, determino, desde já, para 

atendimento às exigências do art. 256, § 3º do CPC, que a parte 

exequente providencie a expedição de ofícios para empresas 

concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto 

e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 5 

(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.

Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência requerida pela 

parte exequente, os endereços encontrados em razão das determinações 

supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de nulidade, 

devendo a parte exequente providenciar o necessário.

Por fim, caso todas as diligências determinadas acima se mostrem 

infrutíferas, fica, desde já, deferida a citação por edital, devendo o 

exequente providenciar o necessário.

 Manifeste o exequente, para prosseguimento da demanda e 

providenciando o que for necessário, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86973 Nr: 4153-65.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEÊNIA JUNQUEIRA REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, o que faço com 

fulcro no art. 40 da LEF. Anote-se o necessário no sistema Apolo.

Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 40, 

§1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86961 Nr: 4144-06.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADOR F. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da inexistência informações quanto ao endereço da parte 

executada, determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, o 

que faço com fulcro no art. 40 da LEF. Anote-se o necessário no sistema 

Apolo.

Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 40, 

§1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97778 Nr: 4803-78.2017.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília de Almeida Kawall

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI INÊS JAGER PEREGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901/O

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a advogada da embargada pela imprensa 

para no prazo de 15 dias impugnar os embargos à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76131 Nr: 2880-85.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Revogo a decisão exarada no dia 28.11.2017.

II. Desta feita, determino o prosseguimento da execução.

III. Certifique-se acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida para 

Comarca de Várzea Grande para a penhora e avaliação de bens do 

executado.

IV. A fim de viabilizar o prosseguimento da execução, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste ao feito cópia 

atualizada da matrícula do imóvel situado na Comarca de Colniza, 

constando o registro da penhora.

V. Decorrido o prazo, para manifestação, intime-se a exequente, 

pessoalmente, para atender a determinação contida no item anterior, 

consignando o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de 

extinção.

VI. Escoados os prazos, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

VII. Seguem anexas as informações já remetidas ao relator do Agravo de 

Instrumento nº 1004252-22.2018.8.11.0000.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 334 de 656



 VIII. Expeça-se o necessário.

IX. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77795 Nr: 271-95.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em vista a 

devolução negativa da correspondência/carta de citação, (Motivo: 

desconhecido).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39700 Nr: 2218-63.2011.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C A de Mattos Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Raimondi Kupas, Falcão Escoltas, Ivo 

Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura - 

OAB:6755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397, Leonardo Boreli Prizon - OAB:225.947

 Vistos, etc.

 I. Considerando que ainda não houve no feito tentativa de 

autocomposição, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, “caput”, do CPC/2015.

II. Inexitosa a composição pelo CEJUSC, tragam os autos conclusos.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62354 Nr: 2165-14.2013.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Marino Trinanes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alejandro Marino Trinanes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de inventário ajuizado por Daniel Marino Trinanes, objetivando a 

partilha dos bens deixados pelo falecimento de Alejandro Marino Trinanes, 

seu pai.

Por ocasião do recebimento à inicial, Daniel foi nomeado inventariante, 

independentemente de compromisso (fl. 38). Na mesma oportunidade, foi 

determinado que o inventariante trouxesse aos autos demonstrativo de 

quitação do valor devido pelo falecido ao Banco do Brasil, o que não foi 

feito.

Consta pedido de homologação da partilha às fls. 50/53. Na mesma 

petição, as partes noticiaram a cessão de direitos hereditários no tocante 

a um dos imóveis deixados pelo falecido.

Às fls. 59/62, o inventariante cumpriu as determinações contidas na 

decisão exarada à fl. 58.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que os herdeiros são todos maiores e 

capazes, havendo consenso quanto à partilha.

De outra feita, nota-se que já consta nos autos o comprovante de 

recolhimento de ITCD (fl. 57).

Além disso, aportou ao feito declaração de inexistência de débito perante 

o Banco do Brasil, o que se considera em face do disposto no art. 663, 

parágrafo único, CPC.

Diante do exposto, com fulcro no art. 659, do CPC, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha 

celebrada entre os herdeiros maiores e capazes (fls. 50/53) nestes autos 

de arrolamento dos bens deixados por falecimento de Alejandro Marino 

Trinanes.

Sem honorários e custas em face da gratuidade da justiça.

Expeça-se carta de adjudicação em favor de Jailson Dias da Silva, 

conforme solicitado às fls. 50/53.

 P. R. I.

Transitada em julgado, expeçam-se os respectivos formais e alvarás, 

observando ao que restou consignado às fls. 50/53.

Atente-se ao que prescreve o art. 659, §2º, do CPC, em relação à partilha 

e à adjudicação.

Em seguida, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36229 Nr: 1410-92.2010.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Gomes dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. A fim de evitar futura alegação de nulidade, considerando a observação 

contida na certidão de óbito, de que, na data do óbito, a requerente 

convivia com o Sr. José Mendes de Oliveira, manifestem-se os 

requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo sobre a suposta 

união estável, assim como, acerca do motivo pelo qual não foi requerido a 

sua habilitação.

 II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61885 Nr: 1673-22.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues de Arruda

 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:

 I. Diante do exposto, em razão da concordância da parte impugnada, 

homologo o cálculo apresentado pelo INSS às fls. 122/122verso, fixando o 

valor devido à parte autora em R$ 49.242,77 (Quarente e nove mil, 

duzentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) referentes ao 

valor das parcelas atrasadas.II.No tocante ao pedido de cumprimento de 

sentença com relação aos honorários, chamo o feito à ordem, no sentido 

de que deverá o causídico, emendar a inicial, fazendo constar o seu nome 

como exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

do pedido, já que não pode, em nome alheio, vindicar judicialmente direito 

próprio. III. Transcorrido o prazo para recurso, certifique-se e expeça-se a 

RPV, conforme valor fixado. IV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 51404 Nr: 2219-14.2012.811.0024

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NGXdC, Patricia Xavier do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozenil Carlos da Cruz

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .CONCLUSÃODesta feita, não demonstrado o pagamento das prestações 

alimentícias devidas, bem como o interesse em saldá-las, decreto a prisão 

civil do executado Ozenil Carlos da Cruz, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.Expeça-se mandado de prisão civil, observando que o preso deverá 

permanecer separado dos presos comuns.O mandado deverá ser 

instruído com cópia do cálculo de fl. 54/55 da presente decisão, devendo o 

Oficial de Justiça advertir o executado de que o pagamento deverá 

corresponder as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução (setembro e agosto de 2012 e janeiro de 2013) e de todas as 

outras as que se vencerem no curso do processo, mesmo que não 

constante no aludido cálculo.Quando o devedor adimplir a obrigação do 

débito atualizado, suspenda-se imediatamente o presente decreto, e, em 

caso de encontrar-se preso, expeça-se alvará de soltura.Transcorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias da prisão civil, expeça-se incontinenti alvará de 

soltura.Sem prejuízo do acima exposto, diligencie-se o necessário para 

promover ao protesto do pronunciamento judicial de fls. 39/40, nos termos 

do art. 528, §1º, do CPC/2015.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 19373 Nr: 18-88.2008.811.0024

 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: Andreson Willian da Silva, Silvia Frederica 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.

 I. Ciência às partes do retorno do feito da Instância Superior.

II. Não havendo requerimentos no prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se 

e arquivem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 18617 Nr: 1290-54.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genecia Benedita Pereira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que não houve reforma na sentença em sede recursal, 

expeça-se, 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, conforme já determinado à fl. 172.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1244 Nr: 32-92.1996.811.0024

 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: Gilberto Barizon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Edmilson de Freitas, Jair Osvaldo de 

Oliveira., João Benedito de Siqueira, Enivaldo Divino Lopes Silva, Neiza 

Pinto., Lauriston José de Oliveira, Antonio Pinheiro de Freitas, Cleodson 

Figueiredo., Filinto Moreira da Silva, Arlene José Chaves Borges., Lavimar 

Xavier de Oliveira, Pedro Reindel Fonseca Filho, Syrham Maria Arruda 

Reindel Fonseca, Aline Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helder Costa Barizon - 

OAB:7195/MT, Rubens Vasconcelos Martins - OAB:4805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 Nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, ficam 

devidamente INTIMADOS os requeridos, para que efetuem, no prazo de 

cinco (05)dias, o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no 

valor total de R$ 916,70 (Novecentos e dezesseis reais e setenta 

centavo) calculada à f. 840, conforme condenação de fls. 540/544. Ficam 

cientificados de que poderão acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-33.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LAZARO CREPALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 13939600, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 5 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA FERNANDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000201-27.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDMARA 

FERNANDA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de valores em 

favor do exequente e, após, ao arquivo em razão do cumprimento 

voluntário. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010112-12.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (EXEQUENTE)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVAL DA CRUZ CARMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte executada DENIVAL DA CRUZ CARMO - CPF: 

029.310.171-08 (EXECUTADO) , por meio de seu advogado, para que, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, 

ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), 

nos termos do despacho ID. Chapada dos Guimarães-MT, 5 de julho de 

2018 - LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-84.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANIL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 1131018 e 1131019, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 5 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-95.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KAUANE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MOVEIS TITON LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 13293750, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 5 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000503-56.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI ALVES DA GUIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte executada VALDECI ALVES DA GUIA , por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver, ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), 

nos termos do despacho ID. Chapada dos Guimarães-MT, 5 de julho de 

2018 - LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestora de Secretaria

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000566-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos, 

procuração com poderes específicos para que o Sr. Junior Jardim de 

Freitas, assine o Termo de Caução a ser expedido nos autos, na forma 

como determinado na decisão de id. 14003226. COLÍDER, 5 de julho de 

2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001602-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (REQUERIDO)

L. S. B. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001602-09.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

CLEITON PONTIN CARVALHO REQUERIDO: LILYAN STHEFANY BORGES 

CARVALHIO, ALEILDA BORGES DA SILVA Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação negatória de paternidade proposta por CLEITON PONTIN 

CARVALHO em face da menor LILYAN STHEFANE BORGES CARVALHO, 

representada por sua genitora ALEILDA BORGES DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Deferiu-se a gratuidade da justiça e 

designou-se audiência de conciliação para o dia 23/11/2017, às 13h00 

(Num. 9832880 - Págs. 1/2), na qual as partes optaram pelo exame pericial 

de DNA, efetuada a coleta do material biológico na própria audiência (Num. 

10818256 - Págs. 1/2). Exame de DNA aportado aos autos no Num. 

11146672 - Págs. 1/3. Conforme certidão de decurso de prazo, a parte 

requerida deixou decorrer o prazo assinalado sem contestar ou 

manifestar-se acerca do laudo pericial (Num. 13371785 - Pág. 1). Instados 

a se manifestarem, a parte autora pugnou pela improcedência do pedido 

constante na inicial (Num. 12666900 - Págs. 1/2), inexistindo oposição do 

ente ministerial, que inclusive requereu a decretação da revelia da parte 

requerida (Num. 13794881 - Págs. 1/3). II - FUNDAMENTAÇÃO Razão 

assiste à parte autora e ao Ministério Público. II.1 - Da questão processual 

inicial Realmente, a parte reclamada é revel, pois, devidamente citada, 

deixou de contestar o feito. Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na forma 

do art. 344 do NCPC, e, consoante o que faculta o art. 355, incisos I e II, do 

NCPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Contudo, deixo de aplicar o 

efeito material por versar o litígio sobre direito indisponível, na dicção do 

art. 345, inciso II, do NCPC. II.2 - Do mérito A paternidade atribuída ao 

demandado restou devidamente comprovada por meio do laudo pericial de 

Num. 11146672 - Págs. 1/3, o qual atestou que CLEITON PONTIN 

CARVALHO é o pai biológico de LILYAN STHEFANE BORGES CARVALHO. 

A idoneidade do exame genético é reconhecida quer pela doutrina, quer 

pela jurisprudência, e não há dúvida acerca de sua eficácia tanto em 

afirmar quanto em afastar a paternidade, tanto que a parte autora 

reconheceu a paternidade a si atribuída, como se vê da manifestação de 

reconhecimento espontâneo de paternidade (Num. 12666900 - Págs. 1/2). 
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III - DISPOSITIVO Ante o exposto, em consonância com o parecer 

ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. IV - 

DELIBERAÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. 

Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 04 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002277-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM DE OLIVEIRA OAB - MG99601 (ADVOGADO)

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano”. COLÍDER, 21 de fevereiro de 2018. Patrícia Novaes 

Costa Dominguez Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000177-78.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR FIRMO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Processo: 1000177-78.2016.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.560,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: IVANOR FIRMO NUNES Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000177-78.2016.8.11.0009 Vistos. Intime-se o requerente pessoalmente, 

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

conforme certificado no id 6666064, pág. 1. Em razão do reduzido número 

de servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia do presente despacho 

como MANDADO. Cumpra-se. Colíder, 05 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49156 Nr: 2943-05.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA FEITOZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Vistos.

 Ciente do recurso de agravo de instrumento interposto perante o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelo que defiro a juntada.

Todavia, MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos, 

na forma do § 1º, do art. 1.018, do NCPC.

Comunique-se o Eminente Desembargador Relator do recurso a respeito 

deste decisório.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94836 Nr: 2589-33.2015.811.0009

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIANO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:54l6/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Vistos.

Ante a divergência entre os cálculos, remetam-se os presentes autos à 

Contadoria para que apure o acerto ou o desacerto da realização do 

cálculo apresentado pela parte exequente.

Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se quanto ao cálculo elaborado.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000566-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000566-92.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARTINS 

& BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - 

EIRELI REQUERIDO: A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - ME Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de tutela de urgência de natureza cautelar ajuizada 

por MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA e LIDER DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA – EIRELI em face de A T RAMUSKI & CIA LTDA, todos 

devidamente qualificados. Segundo a inicial, a parte ré está inadimplente 

com as obrigações financeiras que contraiu com a parte autora e há 

fundado receio de que a dívida não seja honrada, pois que aquela está 

negativada perante órgão de proteção ao crédito. Daí requer, liminarmente, 

o arresto de bens até o limite de seu crédito, preferencialmente dinheiro, e, 

não sendo suficiente, a complementação em produtos que foram 

fornecidos consoante as notas fiscais acostadas. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Assiste razão à parte autora. O art. 300 do Novo Código de Processo Civil 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 
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necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. Já o art. 301 do citado Estatuto 

Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar 

pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, 

registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida 

idônea para asseguração do direito. A entrega de diversas mercadorias 

pelas partes requerentes à parte requerida vem documentada nas notas 

fiscais nº 64787, 66317, 66321, 1331046, 1331047, 1331048, 1331049, 

1331050 (Num. 12431424 - Págs. 1/3 e Num. 12431477 - Págs. 1/7), 

acompanhadas de recibos de entrega (Num. 12431424 - Pág. 4 e Num. 

12431477 - Pág. 8). No particular, existe fundado receio do propalado 

estado de insolvência da parte ré, pois conforme extrato do Serasa 

acostado ao Num. 12431518 - Pág. 1/3, verifica-se tanto pendências 

financeiras, registros de cheques sem fundos - CCF e registro de 

inadimplência do SPC anteriores como posteriores às transações 

comerciais acima relatadas. O perigo de dano é evidente, uma vez que a 

documentação coligida sinaliza a necessidade de proteção do direito 

creditício da parte autora, eis que a parte reclamada permanece 

inadimplente, a justificar a medida acautelatória. De outro lado, a parte 

requerente ofertou caução, consoante o § 1º, do mencionado art. 300, do 

NCPC, garantia que deve ser tomada por termo perante a zelosa 

Secretaria Judicial. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO 

CAUTELAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino o arresto de bens em 

valor suficiente para a garantia da dívida, nos termos dos arts. 300 “caput” 

e 301 do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda-se ao arresto de bens 

pertencentes à parte ré A T RAMUSKI & CIA LTDA, preferencialmente 

dinheiro a ser encontrado no caixa da parte requerido, e, caso 

insuficiente, dos produtos indicados nas notas fiscais acostadas (Num. 

12431424 - Pág. 1/3 e Num. 12431477 - Pág. 1/7) com o preço de atacado 

e bens móveis que compõem o estabelecimento comercial daquela, até o 

montante integral da dívida, conforme requerido. Nomeio como fiel 

depositário dos bens o preposto da parte autora, Sr. Junior Jardim de 

Freitas, qualificado nos autos, o qual deverá ser assinar o termo de 

caução perante a zelosa Secretaria Judicial. Cite-se a parte requerida por 

meio de carta precatória para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o 

pedido e indicar as provas que pretende produzir, na forma do art. 306 do 

NCPC. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos conclusos para designação de audiência de 

conciliação (art. 307, parágrafo único, c.c. o art. 334 do NCPC) ou 

prolação de decisão (art. 307, “caput”, do NCPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 04 de julho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001575-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA CONCEICAO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001575-26.2017.8.11.0009. AUTOR: ROBERTO DA 

CONCEICAO ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Com base nos documentos juntados nos Num. 12925098 - Págs. 

1/2, cópia da CTPS, bem ainda considerando o objeto do pedido, de 

natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do 

art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. De outro lado, 

verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto no artigo 320 do 

NCPC. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, a fim de 

comprovar os fatos alegados, acostando aos autos cópia da decisão que 

INDEFERIU o benefício pleiteado, o que impede, por ora, a apreciação do 

pedido de tutela de urgência. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências suso declinadas acarretará no indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 

26 de junho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000981-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000981-12.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOEL DOS SANTOS Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida foi citada, contudo, não 

apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de condená-la em 

honorários advocatícios, considerando a inexistência de contestação. 

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 03 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000703-11.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CARDOSO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Processo: 1000703-11.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CONCESSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: TEREZINHA CARDOSO ALVES Parte Ré: 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA Processo: 

1000703-11.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

previdenciária para restabelecimento de auxílio-doença com pedido 

cumulativo e subsidiário de aposentadoria por invalidez e tutela antecipada 

proposta por TEREZINHA CARDOSO ALVES contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a parte autora ter pleiteado o auxílio-doença, 

que foi indeferido pela autarquia por considerá-la capaz para o labor. 

Salienta ser do lar, porém, em razão do problema de saúde que a acomete, 

encontra-se inválida para desenvolver seu trabalho. Com a inicial vieram 

os documentos de id 6826248, pág. 1; id 6826270, págs. 1/2; id 6826301, 

pág. 1; id 6826334, págs. 1/2; id 6824357, pág. 1, id 6826383, págs. 1/5; id 

6826403, pág. 1, id 6826412, pág. 1; id 6826442, págs. 1/7; id 6826527, 

págs. 1/5; id 6826686, págs. 1/12 e id 6826706, págs. 1/6. A tutela de 

urgência foi indeferida no id 8344142, págs. 1/7. O laudo pericial concluiu 

pela inexistência de incapacidade da autora para exercício de suas 

atividades id 9313279, págs. 1/10. Manifestação da parte autora acerca 

do laudo pericial no id 9498092, págs. 1/4. Devidamente citada, a 

autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, 

alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão 
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do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, eventual 

incapacidade e preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou 

possível data para início do benefício (id 10224613, págs. 1/7). 

Impugnação à contestação pela total procedência dos pedidos da exordial 

(id 10338085, págs. 1/6). II - FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos 

argumentos da parte autora, não há como se acolher o pedido. II.1- Da 

prejudicial A arguição da prescrição das parcelas vencidas anteriormente 

ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o 

benefício foi requerido em 24/01/2017 e indeferido em 19/04/2017 (id 

6826403, pág. 1), sendo que a presente ação previdenciária foi proposta 

em 09/05/2017. Com isso, vê-se que, no interregno entre o indeferimento 

administrativo do benefício e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência. II.2 - Da majoração dos honorários periciais 

Malgrado o esmero do trabalho pericial desenvolvido, não há como se 

acolher o pleito do ilustre Sr. Perito no id 9313279, pág. 1. É que o Juízo já 

foi benevolente na fixação de seus honorários, fixados que foram em R$ 

400,00 (quatrocentos reais) quando o máximo permitido pela Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal é de R$ 200,00 (duzentos reais), 

o que a impedir o intento. II.3 - Do mérito Presentes as condições da ação 

e os pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. Dispõem os arts. 25, 

inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 

1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação 

da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que 

o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão”. Da análise dos dispositivos citados, pode-se concluir que são 

quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade 

laboral: a) A qualidade de segurado da parte requerente; b) O 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; c) A 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O caráter permanente da 

incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário 

(para o caso do auxílio-doença). No particular, a qualidade de segurada da 

parte demandante e o período de carência de 12 contribuições mensais 

estão comprovados nos documentos apresentados na inicial e 

contestação, conforme extrato previdenciário CNIS (id 10224628, pág. 2), 

considerada a última contribuição em 28/02/2017, tendo ingressado com a 

ação em 09/05/2017, mantendo a qualidade de segurado(a) obrigatório(a), 

nos termos do art. 15, inciso II, da Lei 8.213/91. Porém, quanto à 

incapacidade, a parte autora não faz jus tanto ao auxílio-doença quanto à 

aposentadoria por invalidez, pois que o digno médico perito foi preciso ao 

indicar que não há incapacidade (id 9313279, págs. 1/8). III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se 

de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário para o pagamento dos honorários periciais do médico perito. 

Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e para informar os 

dados bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 

05 (cinco) dias. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000180-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NOCHELLI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAMERSON ROBERIO BARBOZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000180-62.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: JULIANA NOCHELLI DA SILVA REQUERIDO: VAMERSON 

ROBERIO BARBOZA DA SILVA Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que, embora a parte autora faça menção da sentença na 

exordial, esta não se encontra juntada aos autos. Sendo assim, INTIME-SE 

a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

do NCPC), emendar a inicial, juntando cópia da referida sentença, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 17 de março de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000286-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CARLOS COMINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000286-24.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

GILBERTO CARLOS COMINI Vistos etc. Compulsando os autos, verifico 

que, o valor atribuído à causa não corresponde ao saldo devedor em 

aberto, ou seja, as prestações vencidas e vincendas do contrato de 

alienação fiduciária, conforme entendimento dos Tribunais: “Ementa: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA 

CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO DÉBITO 

- O valor da causa nas ações de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente deve corresponder ao montante concernente às parcelas 

vencidas e vincendas na data do ajuizamento da demanda. TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  21700734920158260000  SP 

2170073-49.2015.8.26.0000 (TJ-SP)”. “Ementa: AGARVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. 

MONTANTE CONTRATUAL INADIMPLIDO. O valor da causa, na ação de 

busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve corresponder 

ao saldo devedor do contrato, que constitui, efetivamente, o proveito 

econômico intentado pelo credor. TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 

10024133812297001 MG (TJ-MG)”. Dessa forma, INTIME-SE a parte 
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requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, atribuindo o correto valor à causa e recolhendo o 

valor remanescente das custas processuais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 05 de março de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000260-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000260-26.2018.8.11.0009 AUTOR: 

IRENE DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que, no polo passivo da exordial 

consta como parte BANCO IBI S/A BANCO MÚLTIPLO, CNPJ 

04.184.779/0001-01, e nos detalhes do processo do Sistema Pje consta 

como BANCO BRADESCARD S.A, CNPJ: 04.184.779/0001-01. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sanando as 

irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 10 

de março de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000370-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES SANTA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000370-25.2018.8.11.0009 AUTOR: 

EDSON ALVES SANTA ROSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico 

que, não constam os documentos pessoais do requerente. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, juntando aos autos e RG e CPF 

do requerente, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 24 de março de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000997-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGELA LOURENCO RIBEIRO (REQUERENTE)

LUCIA LOURENCO CARVALHO (REQUERENTE)

EDNELSA LOURENCO GOMES (REQUERENTE)

SERGIO LOURENCO (REQUERENTE)

ELVIRA LUIZ LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOURENCO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000997-63.2017.8.11.0009. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ELVIRA LUIZ LOURENCO, SERGIO 

LOURENCO, LUCIA LOURENCO CARVALHO, EDNELSA LOURENCO 

GOMES, SOLANGELA LOURENCO RIBEIRO Parte Ré: INVENTARIADO: 

ANTONIO LOURENCO Vistos, etc. Não obstante haver despacho de 

emenda nos presentes autos ao ID 8690616, tendo sido a referida 

irregularidade sanado pelos requerentes ao ID 11407381. Compulsando os 

autos, verifico que ainda restam algumas irregularidades que não foram 

apontadas na oportunidade anterior, o que faço agora, quais sejam, a) não 

foram juntados os documentos pessoais da requerente Solangela 

Lourenço; b) em que pese estarem juntadas a procuração, declaração de 

hipossuficiência e documentos pessoais de Evanide Lourenço Neves aos 

IDs 8106435 e 8106896, esta não consta como requerente na qualificação 

da exordial nem no Sistema Pje; c) verifico a procuração e declaração de 

hipossuficiência de Sidnei da Silva Carvalho ao ID 8106568, contudo, não 

há qualquer informação da relação deste com os autos; d) e por último, os 

endereços dos requerentes na qualificação restam diversos e confusos 

dos que constam no item “III – A viúva meeira e dos herdeiros do de cujus” 

da exordial. Dessa forma, INTIME-SE as partes requerentes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, sanando as irregularidades acima apontadas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 23 de maio de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001481-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DUANY CARMO COSTA BAPTISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001481-78.2017.8.11.0009. AUTOR: DUANY 

CARMO COSTA BAPTISTA RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E 

TECNOLOGIA Vistos etc. DUANY CARMO COSTA BAPTISTA ajuizou a 

presente “AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DA DÍVIDA ATIVA E 

CANCELAMENTO DE PROTESTO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” 

em face de ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SECITEC), ambos devidamente qualificados. 

Aduz em síntese que é médica veterinária e fora aprovada e contratada 

no cargo de professora do Ceprotec, de acordo com a cópia do Contrato 

nº. 82/2012-SECITEC/MT de prestação de serviços educacionais, firmados 

entre as partes em 09/05/201, e publicado no Diário Oficial nº 25803 em 15 

de maio de 2012, com temporalidade até 08/05/2014, ou seja, prazo 

pré-estabelecido de 2 (dois) anos de duração, a contar de sua assinatura. 

Alega que em 19 de novembro 2012, por motivos de encerramento de 

turma e profissionais comunicou a desistência da vaga e em seguida 

requereu exoneração do cargo ocupado, a partir de 14 de dezembro de 

2012, porém, aduz que fora surpreendida com seu nome 

negativado/protestado por título da divida ativa, derivado da CDA nº. 

2014/2169 inscrita em 26/08/2014, cuja infração descrita é: 

“descumprimento de contrato/inadimplemento contratual” advinda da 

SECITEC/MT, com penalidade atualizada de R$ 863,51 (oitocentos 

sessenta e três reais e cinquenta um centavos). Assim, requer 

liminarmente a suspensão/cancelamento do protesto da dívida ativa e no 

mérito a nulidade da CDA bem como a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais. Ao ID 10327322, fora 

determinada a emenda à inicial para que a parte autora apresentasse 

declaração de hipossuficiência e documentos que comprovassem a 

miserabilidade ou efetuasse o pagamento das custas. Em seguida, ao ID 

10961805 e 10961936, a parte autora manifestou requerendo os 

benefícios da justiça gratuita ante os gastos com o filho pequeno e 

pagamento de aluguel. É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, 

antes de analisar a possibilidade de receber a presente ação, resta aferir 

a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita. Por uma 

perfunctória e isolada leitura da lei n° 1.060/50 seria de se concluir que a 

mera alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de 

qualquer comprovação – já seria fator apto à necessária concessão 

judicial da assistência judiciária gratuita. Porém, a automaticidade da 

referida concessão não é ato consentâneo com a hodierna realidade 

processual, posto que se assim concordássemos, o juiz estaria totalmente 

adstrito a toda e qualquer declaração, mesmo que não exprimisse ela a 

verdade dos fatos. Contudo o art. 5°, inc. LXXIV, da CRFB determina que 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma clara e patente que o atual 

regramento positivo determina ao Estado a prestação de assistência 
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jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma comprovada, 

forem insuficientes de recursos financeiros. Utilizando 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, 

despesas processuais e os honorários advocatícios é que terá direito de 

ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse 

sentido tem se manifestado a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A Constituição Federal 

incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica 

na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Por isto, qualquer pessoa necessitada tem 

direito ao benefício suportando a sociedade, em verdadeiro custeio 

público, o ônus daquela impossibilidade financeira, ainda que momentânea. 

Não basta a simples declaração de que tratava o art. 4º da Lei 1.060/50 

cabendo ao magistrado atender ao preceito constitucional que exige prova 

da necessidade. Pessoa física que percebe rendimentos acima de três 

salários mínimos e que não comprova a impossibilidade de recolher custas 

judiciais e honorários advocatícios não faz jus ao benefício da AJG. (TJRS 

- AGI Nº 70052483682, 23ª Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, j. 

em 16/12/2012). Demais disso, depreende-se da leitura sistemática da lei 

n° 1.060/50, após uma filtragem constitucional com a lente do art. 5°, inc. 

LXXIV, da CRFB, que não devem ser agraciados com a assistência 

judiciária gratuita aqueles que não comprovarem sua hipossuficiência 

financeira, sendo certo que apenas a mera e simples declaração não é 

apta, nos termos do aludido dispositivo constitucional. A declaração de 

pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da 

hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada 

comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No 

caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos 

autos, observando-se que a postulante da Justiça Gratuita é médica 

veterinária, percebendo atualmente como forma de contraprestação pelos 

seus serviços o valor líquido de R$ 4.078,34 (quatro mil e setenta e oito 

reais e trinta e quatro centavos), conforme holerite juntado pela autora ao 

ID 9800293. No mais, a parte interessada não trouxe outros documentos 

suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, 

despesas processuais e sucumbência. Outrossim, sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário, sendo imperioso o indeferimento de pedidos de justiça gratuita 

quando o pseudo beneficiário não comprova sua situação de 

hipossuficiência. Ademais, é de bom alvitre ressaltar que se restar 

demonstrado que o requerente detém uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstrem que a declaração de 

pobreza/hipossuficiência não reflete a realidade, pode ele ser 

responsabilizado pelo delito previsto no artigo 299, caput, do CP, posto 

que a conduta se amoldaria na 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). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, 

contudo, analisando os elementos contidos nos autos, com fulcro no artigo 

98, §6º, do Código de Processo Civil, desde já DEFIRO o parcelamento 

custas processuais em 3 (três) vezes, devendo a autora informar 

mensalmente a este juízo o recolhimento do valor. INTIME-SE a parte 

demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do 

recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de 

pressuposto processual, sem nova intimação Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 26 de junho de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001685-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL AGUIAR FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001685-25.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ISABEL AGUIAR FONSECA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL [...]“Vistos, etc. 1) Tendo em vista a 

declaração da autora de que reside em Nova Canaã do Norte-MT, tenho 

por necessário o declínio de competência, uma vez que em se tratando de 

ação previdenciária movida contra o INSS, o Supremo Tribunal Federal 

sufragou o entendimento, de ser concorrente a competência do Juízo 

Estadual do domicílio do autor, do Juízo Federal com jurisdição sobre o seu 

domicílio e do Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo 

prevalecer a opção exercida pelo segurado (STF, Tribunal Pleno, RE n. 

293.246/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 16-08-2001; Súmula 689 do STF; 

Súmula 08 do TRF). Oportuno ressalvar que, em nenhum momento, o Texto 

Constitucional garante ao segurado a faculdade de aforar feito contra a 

Autarquia Previdenciária Federal em Juízo Estadual diverso daquele de 

seu domicílio, como fez a demandante no caso em tela, haja vista que a 

finalidade da norma contida no artigo 109, § 3º, da CF, que versa a 

competência delegada, é justamente oportunizar e facilitar o acesso do 

segurado à Justiça próximo do local onde vive. Por todo o exposto e, em 

observância ao disposto no art. 64, §1º do CPC/2015 que preconiza: “A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício”, RECONHEÇO a incompetência 

da Comarca de Colíder/MT para o descortino do processo e DECLINO da 

competência para a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, para onde 

deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe, após as baixas e 

anotações devidas e após decorrido o prazo recursal. [...] COLÍDER/MT, 

08 de maio de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000580-76.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NUNES CAMBARA (AUTOR)

MARCIA DAS CHAGAS (AUTOR)

CLAUDIA REGINA MARQUES DA SILVA (AUTOR)

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

CLAUDIOMIRO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

PAULO ROBERTO NICACIO (AUTOR)

VANDERLEI DE SOUZA LIMA (AUTOR)

MANUEL PEDRO FIGUEIRO D ORNELLAS (AUTOR)

MARIANA COSTA CORSINI (AUTOR)

ISMARA BRIGIDA CALDERELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000580-76.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

355.966,96; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SISTEMÁTICA DE CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM 

URVS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: CLAUDIA REGINA MARQUES DA SILVA, CLAUDIOMIRO PEREIRA 

DOS SANTOS, ISMARA BRIGIDA CALDERELLI, JOAO NUNES CAMBARA, 

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, MANUEL PEDRO FIGUEIRO D ORNELLAS, 

MARCIA DAS CHAGAS, MARIANA COSTA CORSINI, PAULO ROBERTO 

NICACIO, VANDERLEI DE SOUZA LIMA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

COLIDER Vistos, etc. Em que pese o pedido de justiça gratuita, tendo em 

vista a natureza da ação e os valores percebidos como remuneração, 

compulsando os autos, verifica-se que não foram juntados documentos 

que comprovem a alegada hipossuficiência. Dessa forma, INTIMEM-SE as 

partes requerentes, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, do NCPC), emendar a inicial, para que juntem aos autos documentos 
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que comprovem a situação de miserabilidade, ou, comprove o pagamento 

das custas judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 09 

de maio de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98247 Nr: 941-81.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO GOES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para que 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, após o que, não havendo manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92498 Nr: 977-60.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA MARIA CANDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados(as) da parte autora, para que 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, após o que, não havendo manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93012 Nr: 1330-03.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RIBEIRO DA COSTA LINDOLFO

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para que 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, após o que, não havendo manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 24247 Nr: 826-17.2003.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES BRAGHIN - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT impulsiono os presentes autos para Intimar 

o Advogado do requerido, para se manifestar sobre o Alvará juntado a 

seguir –fls. 217, que foi impresso nesta data e esta disponível no 

SisconDJ, sendo que o mesmo aparece como “pago”, tendo em vista a 

petição de fls. 215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80843 Nr: 1878-33.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDM, MANOEL CARLOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca do relatório social de fls. 160 

que informa que a parte não foi encontrada no endereço constante nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 112426 Nr: 1940-63.2018.811.0009

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca da manifestação do MP (fls. 77/79), 

CONFORME DESPACHO DE FLS. 81, nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34898 Nr: 2072-77.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO DE 

ARAÚJO - OAB:44094, EDINÉIA PERAL DA SILVA - OAB:16.884, JOSÉ 

FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:SP 175.381, JULIANO GOULART 

MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A, MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO PAIVA - 

OAB:134.910, MAURO HENRIQUE CASSEB FINATO - OAB:161.876, RUY 

GUILHERME DA SILVA - OAB:16.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 129-130, e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.Com a juntada 

do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a devida 

vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar pelo que entender de direito. 2 – Outrossim, apesar de ter a 

certidão de fl. 152, informado a devida intimação dos advogados 

constituídos nos autos, esta não observou o comando exato da decisão 

de fl. 150, pois, deveriam ser intimados os advogados constituídos à fl. 10, 

e não aqueles que constam no Diário da Justiça Eletrônica. Assim, sem 

prejuízo ao cumprimento do item “1”, proceda-se a secretaria de vara com 

a intimação dos advogados constituídos à fl. 10 (quais sejam, Carlos 

Aparecido de Araújo, Marcia Regina de Araujo Paiva, José Francisco 

Pascoalão, Juliano Goulart Maset e Mauro Henrique Casseb Finato) para, 

no prazo de 10 (dez) dias, pugnarem pelo que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências. Colíder/MT, 29 de setembro de 

2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito
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3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102267 Nr: 3742-67.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 No caso, a alegada falta de justa causa para o exercício da ação penal 

não prospera, haja vista que há prova da materialidade do crime, conforme 

laudo de exame de corpo de delito de fls. 16/17, bem como indícios 

mínimos e firmes da autoria na pessoa do acusado Leandro da Fonseca 

Bachiega a permitir o exercício da ação penal, sendo que a comprovação 

definitiva ou não da autoria se dará por ocasião da instrução 

criminal.Portanto, REJEITO a preliminar suscitada.Quanto aos demais 

argumentos lançados pela defesa na resposta acusação, tenho que 

devem ser analisadas no momento do julgamento, posto que demandam 

uma análise aprofundada das provas até aqui produzidas e das que ainda 

serão produzidas em sede judicial, sob o crivo dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, não sendo o momento oportuno para 

analisa-los vez que estar-se-ia antecipando o mérito.Assim, não se 

evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, do CPP, de 

modo que: 1)DESIGNO audiência de instrução para o dia 11 de setembro 

de 2018, às 13h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes, e após, o interrogatório do réu;2)INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE e/ou OFICIANDO-SE as que 

forem necessárias, conforme o caso, bem como EXPEDINDO-SE carta 

precatória para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, fl. 

59;3)INTIME-SE o acusado da audiência ora designada, bem como 

DEPREQUE-SE sua oitiva para a Comarca de Nova Canaã do Norte – MT, 

onde reside (fls. 45 e 47/48); 4)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defesa;Colíder/MT, 3 de julho de 2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110395 Nr: 648-43.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC, RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DONADIA - 

OAB:17248/O

 Posto isso, REVOGO as medidas protetivas e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.Às providências.Colíder/MT, 02 de julho de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89950 Nr: 2913-57.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, VI, 110, §1º e 114, II, 

todos do Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, 

e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado LUCIMAR GASPAR DOS SANTOS, já 

qualificado, porque plasmada a prescrição da pretensão punitiva estatal 

antecipada/em perspectiva/virtual em relação aos fatos supostamente 

delituosos previstos no artigo 129, §9º, do CP, e em abstrato com relação 

aos fatos supostamente delituosos previstos no artigo 147, do mesmo 

Diploma. Promovam-se as comunicações de praxe.Após o trânsito em 

julgado:a) RESTITUA ao réu a fiança prestada (fls. 42/43), intimando-o 

para que, em 10 dias, informe os dados bancários necessários ao 

levantamento dos valores, salientando que a inércia importará, desde já, a 

perda em favor da União, devendo a secretaria adotar as providências 

para transferência dos valores.b) Caso o réu não seja encontrado para 

intimação pessoal, INTIME-O por edital.c) Após, não havendo pendências, 

ARQUIVE-SE.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

02 de julho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 24937 Nr: 1498-25.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER MATHIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JADER MATHIAS DOS SANTOS, em razão da 

prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 107, inciso 

IV, c.c. art. 113 e art. 109, inciso IV, todos do Código Penal.Quanto à multa 

CUMPRA-SE conforme dicção do artigo 578 da CNGC.Ciência ao Ministério 

Público.RECOLHA-SE o mandado de prisão, ora expedido ás fls. 152, 

dando as devidas baixas no BNP.Após, com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 02 de julho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89741 Nr: 2745-55.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante a ausência 

da Defensoria Pública, conforme oficio de fls. 87, visando assegurar a 

celeridade que o efeito exige, e assim, evitando redesignações 

desnecessárias, NOMEIO para o ato o Núcleo de Práticas Jurídicas 

FACIDER/FACIJUR, representado pela advogada Dra. Elisangela Dinarte 

Soares. 2) DEFIRO o pedido da Defesa e do Ministério Público. Para tanto, 

EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Juara/MT para oitiva da 

vítima, e interrogatório do acusado com prazo de 60 dias. 3) Decorrido o 

prazo da carta precatória, com ou sem o aporte, ABRA-SE vista dos autos 

às partes para apresentação dos memoriais finais, se não requerido 

diligências. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107001 Nr: 2534-14.2017.811.0009

 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): BRUNO PHELLIPE MAGALHÃES KEMMERICH, 

ALESSANDRA BARROS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Autos nº. 2534-14.2017.811.0009 – Código nº. 107001DecisãoVistos, 

etc..Desse modo, acolho o pedido da Defensoria Pública e RELAXO a 

prisão preventiva decretada em desfavor de BRUNO PHELLIPE 

MAGALHÃES KEMMERICH, entretanto, considerando que o réu registra 

antecedentes criminais, conforme fls. 222/224, nos termos do artigo 319, 

incisos I, II, IV, V, do CPP, fica o mesmo com o compromisso 

de:a)Comparecer mensalmente em juízo (até o dia 10 de cada mês), para 

informar e justificar suas atividades;b)Não frequentar bares, tabernas, 

casas de prostituição e estabelecimentos congêneres;c)Não se ausentar 

da Comarca onde reside, por período superior a 15 dias, exceto por motivo 

justificável, e de alterar seu endereço residencial, sem prévia 
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comunicação do juízo;d)Comparecer a todos os atos do processo sempre 

que for chamado;e)Recolher-se em seu domicilio no período noturno e nos 

dias de folga das 21h00min às 06h00min, salvo por motivo justificável 

devidamente comprovado nos autos.Anoto que deixo de submetê-lo a 

monitoramento eletrônico (art. 319, inciso IX, do CPP), haja vista que 

conforme Ofício n. 249/2018/COL encaminhado a este Juízo pela Diretora 

da Cadeia Pública local, não temos mais equipamentos de monitoração 

eletrônica disponíveis, já tendo sido solicitado novos equipamentos que até 

a presente data não houve informação de que foram recebidos.Expeça-se 

alvará de soltura, devendo o réu Bruno Phellipe Magalhães Kemmerich ser 

posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva 

permanecer preso. Às providências.Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário.Colíder/MT, 4 de julho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111652 Nr: 1485-98.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Autos nº. 1485-98.2018.811.0009 – Código nº. 111652

Despacho.

Vistos, etc.

1. Considerando o lapso temporal desde a tentativa de intimação constante 

em certidão de fl.08, REITERE-SE a intimação.

2. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória.

3. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de origem grafando nossas 

homenagens.

Às providências.

Colíder/MT, 02 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89548 Nr: 2570-61.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

 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 mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de BRUNO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, reconhecendo a 

ocorrência da prescrição retroativa, com base na pena aplicada em 

concreto, o que faço com fundamento no artigo 107, IV, 109, inciso VI, 

110, §1º, 114, II e 115, todos do Código Penal.No que tange a fiança 

prestada (fl. 54), considerando que o réu foi condenado e, em atenção ao 

disposto no artigo 336, parágrafo único, do CPP, anoto que servirá ao 

pagamento das custas processuais, devendo ser-lhe restituído o que 

sobejar e neste caso deverá ser intimado para em 10 dias indicar os 

dados bancários necessários ao levantamento dos valores, salientando 

que a inércia importará, desde já, a perda em favor da União.Para o caso 

de haver valores a ser restituídos, na forma do parágrafo anterior, não 

sendo o réu encontrado para intimação pessoal DETERMINO, desde já, sua 

intimação por edital.Finalmente, quanto aos objetos descritos à fl. 28, nos 

itens 2 e 3, não há notícias de que foram recebidos em Juízo, motivo pelo 

qual deixo de dar-lhes qualquer destinação. Quanto ao objeto descrito no 

item 1, já foi restituído conforme fl. 34.Transitada em julgado e cumpridas 

as determinações acima, ARQUIVEM-SE os autos.Às providências. 

Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 02 de julho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110982 Nr: 1060-71.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA 

- OAB:14.172/O - MT, JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - OAB:18.491/MT

 .Com efeito, considerando que a defesa não logrou demonstrar a suposta 

coação e que as declarações das autoridades policiais – servidores 

públicos – são revestidas de fé pública, valendo-se de prova em sentido 

contrário para desaboná-las, não há que se falar, neste caso, em 

qualquer ilegalidade. Ademais, não houve qualquer alteração na situação 

fática dos autos entre o momento da conversão da prisão em flagrante em 

preventiva (fls. 54/57), subsistindo ainda os motivos que ensejaram a 

imposição da segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva.Por fim, observo que a defesa não trouxe 

aos autos nenhuma causa capaz de ensejar a rejeição da denúncia; não 

se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, do 

Código de Processo Penal; e que o pedido de desclassificação para o 

crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006 constitui análise de mérito que 

demanda maior dilação probatória. Assim sendo: 1)RECEBO a denúncia na 

forma proposta pelo Ministério Público, devendo o acusado ser CITADO e 

INTIMADO para a audiência de instrução e julgamento que designo para o 

dia 14 de agosto de 2018, às 16h00min.2)INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE eventuais policias militares e 

Civis arrolados como testemunhas;3)Por tratar-se de réu preso 

REQUISITE-SE a sua condução para solenidade;4)Por fim, autuem-se os 

documentos deste processo na ordem cronológica correta, como de 

praxe.Às providências.Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessárioColíder/MT, 04 de julho de 2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99617 Nr: 1910-96.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON SANTOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1910-96.2016.811.0009 – Código nº. 99617

Despacho

Vistos, etc.

DEFIRO o requerimento do Ministério Público de fl. 158, para tanto, 

DETERMINO:

1) EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Sinop/MT, para oitiva da 

testemunha Suzana Fernandes Camargo, no endereço indicado pelo 

parquet.

 2) Com o aporte da missiva, ABRA-SE vista as partes para manifestação 

na fase do art. 402 e/ou memoriais finais.

3) CANCELO a audiência anteriormente aprazada.

Colíder-MT, 04 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85300 Nr: 2700-85.2013.811.0009

 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): FABRÍCIO HALATENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 :a)Os valores depositados à fl. 35, foram apreendidos com Ezequiel de 

Almeida Medeiros, conforme se verifica à fl. 07 da denúncia, bem como de 

seu interrogatório, fls. 24/26. Logo deverão ser a ele restituídos.Assim, 

INTIME-O no endereço descrito à fl. 277, para que, em 10 dias, informe os 

dados bancários necessários ao levantamento dos valores, Não sendo 

encontrado para intimação pessoal, INTIME-O por edital.b)Quanto ao porta 

óculos e o aparelho celular, descritos à fl. 104, também foram apreendidos 
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com Ezequiel de Almeida Medeiros, conforme fls. 24/26, de modo que 

também devem ser restituídos ao mesmo.Assim, adote-se o mesmo 

procedimento de intimação descrito no item “a” .c)Finalmente, quanto a 

carteira de trabalho colacionada à fl. 78, em nome de Wanderson Erasmo 

Jardim da Silva, percebe-se que foi apreendida na casa de Fabrício 

Halateno, o qual alegou às fls. 29/31, que Wanderson havia se hospedado 

em sua residência quando veio a esta urbe a procura de emprego.Desta 

forma, considerando que não há nos autos informação quanto ao 

endereço de Wanderson, RESTITUA a carteira de trabalho a Fabrício 

Halateno, pois, provavelmente terá mais facilidade de devolução ao 

legítimo portador do que este Juízo.Portanto, INTIME-SE Fabrício Halateno 

no endereço descrito à fl. 278, para que, em 10 dias, compareça junto a 

secretaria desta vara e retire a carteira de trabalho apreendida em sua 

residência.Não sendo encontrado para intimação pessoal, INTIME-O por 

edital.d)Para o caso de o réu Fabrício quedar-se inerte, INTIME-SE, por 

edital, o portador do referido documento, Wanderson Erasmo Jardim da 

Silva, para que, em 10 dias, compareça junto a secretaria desta vara e 

retire a carteira de trabalho.e)Eventualmente, constatando a inércia 

também de Wanderson Erasmo Jardim da Silva, DESTRUA-SE o 

documento, haja vista que não importará em qualquer prejuízo ao mesmo 

posto que poderá, junto ao órgão competente, requerer a segunda via.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 3 de julho 

de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57171 Nr: 1457-77.2011.811.0009

 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): GENECI TRIPODI LEONARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos nº. 1457-77.2011.811.0009 - Código nº. 57171

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 250, promovi uma minuciosa análise a este 

feito, contudo, não encontrei qualquer documento capaz de comprovar 

que o aparelho celular tenha sido recebido por este Juízo, aliás, não há 

informação sequer de que houve sua efetiva remessa a Juízo. O que 

consta apenas é a apreensão em sede inquisitorial (fl. 15), levando a 

conclusão que lá permaneceu.

2. Assim, DETERMINO a intimação da autoridade policial para que, em 10 

dias, diga se houve a devolução do aparelho supracitado para ré, se ainda 

permanece nas dependências da delegacia ou que destinação foi dada ao 

mesmo.

3. Para o caso de o aparelho estar na delegacia intime-se a ré para que 

retire o mesmo na própria delegacia, conforme determinação de devolução 

(fl. 234), em seguida arquive-se.

4. Sendo o caso de já ter havido a devolução, arquive-se.

5. Caso contrário, venha-me concluso.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 4 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89860 Nr: 2837-33.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº. 2837-33.2014.811.0009 – Código nº. 89860

Despacho

Vistos, etc.

À fl. 108, foi determinada a devolução ao réu do valor pago a título de 

fiança.

À fl. 109, a defesa indicou a conta bancária para transferência.

Assim, considerando que o advogado possui poderes para tanto 

(procuração fl. 73), DETERMINO a transferência do valor para a conta 

bancária de fl. 109.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Colíder-MT, 03 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102313 Nr: 3772-05.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES, 

LINDEMBERG CAMPOS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de 

admissibilidade da culpa:1.PRONUNCIAR os acusados LUCAS HENRIQUE 

GUERRA LOURES E LINDEMBERG CAMPOS CORDEIRO como incursos nas 

disposições dos artigos 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, I, do 

Código Penal, bem como pelo crime de corrupção de menores, previsto no 

art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em continuidade 

delitiva (por duas vezes), conforme art. 71, caput, do código penal, em 

concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, determinando 

sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.2. 

ABSOLVER os acusados LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES E 

LINDEMBERG CAMPOS CORDEIRO da imputação do art. 33, caput, c/c art. 

40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 415, I, 

no CPP.No mais, INDEFIRO o requerimento da defesa de Lindemberg 

Campos Cordeiro, para retirada da tornozeleira, eis que não houve 

qualquer alteração dos motivos da utilização de referida medida cautelar. 

Ademais, o argumento utilizado pela defesa de que está cumprindo as 

condições, demonstra assim que no presente caso o monitoramento 

eletrônico realmente está surtindo o efeito como medida 

cautelar.Promovam-se as comunicações de praxe.Preclusa a decisão de 

pronúncia, remetam-se os autos ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, 

nos termos do art. 421 do CPP.Ciência ao Ministério Público e às 

Defesas.Às providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 04 

de julho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86362 Nr: 3772-10.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3772-10.2013.811.0009 – Código nº. 86362

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

83/84), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, 

de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 11 de setembro de 2018, 

às 14h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário
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Colíder-MT, 5 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92260 Nr: 826-94.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 826-94.2015.811.0009 – Código nº. 92260

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

91/92), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, 

de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 6 de setembro de 2018, às 

17h00min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 5 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103494 Nr: 248-63.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 248-63.2017.811.0009 – Código nº. 103494

Despacho

Vistos, etc.

1. Designo o dia 6 de setembro de 2018, às 16h30min., para proposta de 

suspensão condicional do processo.

2. Promovam-se as comunicações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 5 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105497 Nr: 1654-22.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DA SILVA PIMENTA PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1654-22.2017.811.0009 – Código nº. 105497

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor da acusada (fls. 

91/92), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, 

de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 6 de setembro de 2018, às 

15h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE a acusada, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 5 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-42.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010210-42.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: 

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA . Finalidade: Intimar a parte exequente, 

através do advogado, para querendo, pugnar o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Colíder, 05/07/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010495-98.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA MARIA DE CARVALHO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA BELLINETI PERES (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010495-98.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ANNA MARIA DE CARVALHO 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ADVOCACIA BELLINETI PERES, 

BANCO ITAUCARD S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. Ante o teor da petição e documentos acostados pela parte 

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

manifestar, bem como requerer o que entender de direito. Decorrido o 

prazo, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. Colíder, 28 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000889-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELA PAES DE CAMARGO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAELA LIMA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000889-97.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: EMANOELA PAES DE 

CAMARGO CARDOSO EXECUTADO: RAPHAELA LIMA ALVES Vistos. 

Obedecendo ao que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a 

presente execução processar-se aplicando, no que couber, o disposto no 

Código de Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001003-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PRECOCE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E SUPLEMENTOS 

MINERAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS MONTANHER DA MATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001003-36.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: PRECOCE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE RACOES E SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - EPP 

EXECUTADO: DENIS MONTANHER DA MATA Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer 

o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, 

do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de justiça 

deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000442-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA SEMELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000442-12.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: FERNANDA M. FISCHER - ME - 

ME EXECUTADO: VALQUIRIA SEMELER Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer 

o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, 

do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de justiça 

deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000441-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEISIELI TAINARA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000441-27.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: FERNANDA M. FISCHER - ME - 

ME EXECUTADO: JEISIELI TAINARA DA SILVA Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer 

o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, 

do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de justiça 

deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 
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devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-35.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ELIZA DE LIMA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010344-35.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: ANTONIA ELIZA DE LIMA DOMINGOS Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. . FINALIDADE: Intimar a parte 

requerente, através do(a) advogado(a) por todo o teor da petição de id. 

12238533, 12238576, 12238589, 12238715 e 12238756, bem como do 

despacho judicial de id. 13892440, para querendo, pugnar o que entender 

de direito, no prazo de cinco dias. Colider, 05/072018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002216-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

PAULO CESAR DIAS DA SILVA OAB - 028.413.351-51 (REPRESENTANTE)

INGRATT MAIARA DE OLIVEIRA OAB - 033.844.981-78 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REQUERIDO)

S. D. E. D. F. -. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1002216-14.2017.8.11.0009. REQUERENTE: DANIEL DIAS DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: PAULO CESAR DIAS DA SILVA, INGRATT MAIARA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. Dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação, nos termos dos arts. 178, “caput”, e 178, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 29 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010495-98.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA MARIA DE CARVALHO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA BELLINETI PERES (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010495-98.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: ANNA MARIA DE CARVALHO GONCALVES DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ADVOCACIA BELLINETI PERES, BANCO 

ITAUCARD S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A . FINALIDADE: 

Intimar a parte requerente, através da advogada, por todo o teor da 

petição de id. 13272025 e seguintes, bem como do despacho de id. 

13893051, para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder, 05/07/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000643-04.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. . FINALIDADE: 

Intimar a parte requerida, através do advogado, por todo o teor da petição 

da parte requerente de id. 13920992, para querendo, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 05/07/2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000645-71.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: IVAN GONCALVES ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), 

através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 13915063) 

apresentado pela requerente, no prazo legal. Colíder, 05/07/2018. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000644-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DE LARA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000644-86.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: GESSICA DE LARA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. . FINALIDADE: Intimar a parte requerida, através do advogado, 

por todo o teor da petição acostada aos autos no id. 13921007, para 

querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 05/07/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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 Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000648-26.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: LEANDRO SILVA SIMPLICIO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), 

através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 13915041) 

apresentado pela requerente, no prazo legal. Colíder, 05/07/2018. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001347-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTINA BARBOSA CAMANHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001347-51.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LUCIANA CRISTINA 

BARBOSA CAMANHO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte executada efetuou o pagamento do débito 

em questão, razão pela qual a parte exequente não se opôs à extinção do 

feito. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-05.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010346-05.2016.8.11.0009. REQUERENTE: IVONEIDE MOREIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte executada efetuou o pagamento do débito em 

questão, razão pela qual a parte exequente não se opôs à extinção do 

feito. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LOURENCO DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001972-85.2017.8.11.0009. REQUERENTE: FERNANDA M. FISCHER - ME - 

ME REQUERIDO: VANESSA LOURENCO DE CAMARGO Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o 

endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, por constar mudança de 

endereço, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio (Num. 10701819 - Págs. 1/2). E, intimado para dar o devido impulso 

processual, o polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na 

tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela expedição de 

ofícios a órgãos estatais e empresas de telefonia para localização do 

endereço a fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o 

pedido formulado pela parte autora de expedição de ofícios (Num. 

11261659 - Págs. 1/2), pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a 

violar os princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a 

parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção 

de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do 

mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 
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foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de expedição de ofícios 

para localização do endereço, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio 

para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências 

processuais prejudiciais para o direito da parte credora, uma vez que, em 

poder de certidão de crédito, documento revestido de título executivo, 

poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento do feito quando 

localizado o devedor. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

credora, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-84.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LOURENCO DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001985-84.2017.8.11.0009. REQUERENTE: FERNANDA M. FISCHER - ME - 

ME REQUERIDO: VANESSA LOURENCO DE CAMARGO Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o 

endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que a parte ré não foi citada, por constar mudança de 

endereço, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio (Num. 10701238 - Págs. 1/2). E, intimado para dar o devido impulso 

processual, o polo ativo se manifestou alegando que não logrou êxito na 

tentativa de localizar a parte devedora, pugnando pela expedição de 

ofícios a órgãos estatais e empresas de telefonia para localização do 

endereço a fim de encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o 

pedido formulado pela parte autora de expedição de ofícios (Num. 

11261915 - Págs. 1/2), pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a 

violar os princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a 

parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção 

de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do 

mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de expedição de ofícios 

para localização do endereço, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio 

para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências 

processuais prejudiciais para o direito da parte credora, uma vez que, em 

poder de certidão de crédito, documento revestido de título executivo, 

poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento do feito quando 

localizado o devedor. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

credora, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 28 de junho 

de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123673 Nr: 3598-11.2018.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA 

COMUNIDADE ALTO GUAPORÉ - APRCAG, LUZENIR MARIA MEDEIROS, 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO 

COMODORO, ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA., ERMES SOARES DE OLIVEIRA, FERNANDO 

JACOB FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JACOB FILHO - 

OAB:45526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Alto Guaporé – 

APRCAG, a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Novo 

Comodoro – APRCNC e Zuquetti & Marzola Participações e 

Representações Ltda, vem à presença deste Juízo requerer a designação 

de data, nas dependências deste Fórum, para ser dado cumprimento 

oficial do acordo formalizado entre os peticionantes, no que tange à 

desocupação pacífica das terras leiloadas da Massa Falida das Fazendas 

Reunidas Boi Gordo.

 É de conhecimento público que após muito dialogo e tratativas a 

desocupação teve seu termo da maneira mais pacífica possível.

 Vencido o embate, mediante o acordo formalizado em 16 de janeiro de 

2018, postulam os acordantes que a entrega formal da área de terras 

ocorra de forma pública, nas dependências da sala do Tribunal do Juri, 

nesta cidade e comarca de Comodoro – MT.

 Posto isso, a fim de dar cumprimento oficial ao acordo, conforme postulam 

os requerentes, mediante a entrega formal da área de terras aos 

associados, DEFIRO o pedido dos peticionantes, autorizando que este ato 

ocorra das dependências do Tribunal do Juri deste Fórum, às 13:30 horas, 

do dia 05/07/2018.

 Intime-se. Publique-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99158 Nr: 496-15.2017.811.0046

 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: CRISTIANO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a redesignação da perícia médica, a qual marco para o dia 05 de 

outubro de 2018 às 13:40h.

Intimem-se as partes acerca dessa decisão, bem como o perito nomeado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73238 Nr: 413-67.2015.811.0046

 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
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 PARTE AUTORA: DÁRIO ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Sr. Perito localizou a pericia anteriormente agendada, 

cancelo a já designada.

Intimem-se as partes acerca da perícia acostada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97764 Nr: 5618-43.2016.811.0046

 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: ALINE CARNEIRO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA APARECIDA CARNEIRO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão do laudo médico juntado nos autos, que atesta nova situação da 

Requerida, defiro o pedido ministerial.

Autos à psicóloga do juízo para proceder a novo estudo sobre a 

Requerida.

Após, autos ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121374 Nr: 2639-40.2018.811.0046

 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: MLR, LMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Expeça-se oficio, a ser enviado via malote digital, para o Cartório na 

Comarca de Realeza/PR para que seja averbada o presente divórcio na 

Certidão de Casamento registrada sob nº 491, às fls. 50, do livro n.º B-2.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118942 Nr: 1551-64.2018.811.0046

 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: ADENISO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício previdenciário da aposentadoria rural por idade.

Designo o dia 16/08/2018, às 14h30min, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78560 Nr: 2601-33.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BORGES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64163 Nr: 2313-56.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Vistos.

Certifique-se a Serventia a tempestividade da apresentação dos quesitos 

pela Agropastoril Comodoro S.A (fls. 815), conforme peticionada às fls. 

841 pelos requeridos.

No mais, aguarde-se a realização da pericia já agendada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37299 Nr: 1998-96.2011.811.0046

 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: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para fins do artigo 

534 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123582 Nr: 3575-65.2018.811.0046

 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
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 PARTE AUTORA: WILSON FROES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FERREIRA GOMES - PREFEITO DO 

MUNICIPIO DE COMODORO - MT, PRESIDENTE DA COMISSÃO 

ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO - GUSTAVO ANDRÉ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FROES PEREIRA 

NASCIMENTO - OAB:6618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar que seja 

mantida candidatura ao cargo de motorista de veiculo pesado e que o 

Impetrante seja autorizado a realizar a aludida prova. Notifiquem-se as 

autoridades apontadas como coatoras para prestarem informações, no 

prazo de 10 dias, enviando-lhe a segunda via da inicial com a cópia dos 

documentos, devendo o impetrante, caso não tenha apresentado, 

providenciar a juntada nos termos do artigo 6º da Lei 12.016/2009, sob as 

penas do artigo 8º da mesma Lei.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação do impetrado, vista dos autos ao Ministério Público Estadual 

para parecer pelo prazo de 10 dias.Após, com ou sem parecer, conclusos 

para sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123295 Nr: 3465-66.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL TOBAL GARCIA 

JUNIOR - OAB:268721

 Código 123295.

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 14h30min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Comodoro/MT, 04 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

ELIZABETH MARINGUES DA SILVA, RG: 000635483, filha de Izilma 

Maringues da Silva e Elias da Silva, data de nascimento: 22/07/1978, 

brasileiro(a), natural de Contagem-MG, casado(a), professora, Telefone 

65 99658 3365, Endereço: Av. Capanema, N° 298, Bairro: São José, 

Cidade: Nova Lacerda-MT, CEP: 78243000.

Advertências: A testemunha que devidamente intimada não comparecer 

na audiência poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo 

de responder por crime de desobediência e ainda ser condenada ao 

pagamento das custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71388 Nr: 3639-17.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Código 71388.

Vistos.

Considerando o teor da ata de audiência de fls. 159, bem como a 

manifestação ministerial retro DESIGNO nova audiência para proposta de 

suspensão condicional do processo para o dia 21 de agosto de 2018, às 

13h30min.

Intime-se o acusado e seu advogado para que compareçam ao ato.

A fim de racionalizar os trabalhos da escrivaninha, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se. Cumpra-se.

Comodoro, 04 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Réu a ser intimado: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, 

casado, RG 2159751-0 SSP/MT CPF 034.674.611-65, natural de 

Ataleia-MG, filho de Maria Rodrigues dos Santos, residente no Sítio União, 

Gleba Bom Jardim Estancia, zona rural, município de Comodoro.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88702 Nr: 1788-69.2016.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, determino à gestora entrar em contato 

telefônico com o advogado dativo nomeado para informa-lo acerca do 

decurso do prazo para o exercício de seu mister.

Deverá também a gestora indaga-lo se o mesmo pretende continuar a ser 

nomeado como advogado dativo em outros processos, a fim que seja 

analisada a possibilidade de retirar seu nome da lista de nomeação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105739 Nr: 3433-95.2017.811.0046

 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: ANA MARIA GRINN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil, vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para 

a obtenção dos benefícios pretendidos.Custas processuais e honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte autora. 

Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da justiça 

gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120345 Nr: 2182-08.2018.811.0046

 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: TEREZINHA DE JESUS VIEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 
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preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício previdenciário da aposentadoria rural por idade.

Designo o dia 04/10/2018, às 16h00min, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98098 Nr: 5782-08.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU FELDKIRCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviene de Barbosa Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Acolho o requerimento e suspendo a presente execução pelo prazo 

solicitado, ou seja, até o dia 31/12/2018.

 2 – Decorrido o prazo, os autos deverão ser remetidos de ofício à 

Fazenda Pública para que requeira o que entender pertinente.

 3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98061 Nr: 5745-78.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE 

JULIO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR M. PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviene de Barbosa Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Acolho o requerimento e suspendo a presente execução pelo prazo 

solicitado, ou seja, até o dia 31/12/2018.

 2 – Decorrido o prazo, os autos deverão ser remetidos de ofício à 

Fazenda Pública para que requeira o que entender pertinente.

 3 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98084 Nr: 5768-24.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO VARDELEI CAMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviene de Barbosa Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98075 Nr: 5759-62.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON VELOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviene de Barbosa Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98065 Nr: 5749-18.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALZENI DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviene de Barbosa Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98059 Nr: 5743-11.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS ALVES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviene de Barbosa Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98051 Nr: 5735-34.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR COLMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviene de Barbosa Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98046 Nr: 5729-27.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO PES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviene de Barbosa Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64163 Nr: 2313-56.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Intimar as partes de que foi designado o dia 11/07/2018, às 08:00 horas, 

local: Escritório do perito - Solo Engenharia, localizado ao lado do Banco 

do Brasil, Comodoro/MT para início da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106323 Nr: 3705-89.2017.811.0046

 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: ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA CUNHA LUZ – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLOIVA ANDRADE 

SAMPAIO - OAB:OAB/RS 31008

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104834 Nr: 3022-52.2017.811.0046

 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: JOSE WILSON MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:27.474 OAB/DF

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100056 Nr: 884-15.2017.811.0046

 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: JOSEFA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119503 Nr: 1770-77.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VALTER RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SÉRGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:MT/8909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 Vistos.
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1 - Recebo os embargos à execução, vez que tempestivos e preenchem 

os requisitos legais da Lei n. 6830/80.

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução.

2 – Intime-se a fazenda para impugnar os embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme artigo 17 da Lei de Execução Fiscal.

3 – Intimem-se.

4 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121645 Nr: 2771-97.2018.811.0046

 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: MANOEL MARINO MARQUES

 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.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício previdenciário da aposentadoria rural por idade.

Designo o dia 20/09/2018, às 16:30h, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89475 Nr: 2020-81.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15.896-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que às folhas 120 foi determinada a realização de estudo 

psicológico de ambas as partes e, conforme informações constantes nos 

autos não se sabe o atual endereço da requerida, proceda-se o estudo 

supracitado do Requerente.

Intime-se a parte autora através de seu patrono acerca desta decisão.

Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72121 Nr: 3926-77.2014.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, determino à gestora entrar em contato 

telefônico com a advogada dativa nomeada para informa-la acerca do 

decurso do prazo para o exercício de seu mister.

Deverá também a gestora indaga-la se a mesma pretende continuar a ser 

nomeada como advogada dativa em outros processos, a fim que seja 

analisada a possibilidade de retirar seu nome da lista de nomeação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111081 Nr: 5734-15.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLINDA ROGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a presente ação, para o fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício assistencial, no valor de um 

salário mínimo, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.A teor do 

que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: ERLINDA ROGGE 2.Benefício concedido: 

Benefício Assistencial ao Idoso3.Data do início do benefício (implantação): 

02/09/2017.4.Renda mensal inicial: 01 salário mínimo.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tinha sido 

implantado).Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o 

fim de determinar o estabelecimento do benefício assistencial, caso ainda 

não o tenha feito, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 

30 dias, sob pena de multa diária de R$ 150,00 em caso de 

descumprimento. Veja-se que a parte autora não possui capacidade de 

trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem 

caráter alimentar.Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde o 

indeferimento administrativo, descontando o que já foi pago, caso o 

benefício já tenha sido implantado, aplicando-se para a atualização da 

condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção 

monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado 

pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 

267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião da execução 

do julgado.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no 

percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do 

STJ.No caso dos autos não há que se falar em reexame necessário.Isento 

o INSS do pagamento das custas processuais.P. I. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96274 Nr: 4927-29.2016.811.0046

 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: SALVADORA BATISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil, vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para 

a obtenção dos benefícios pretendidos.Custas processuais e honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte autora. 

Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da justiça 

gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 114649 Nr: 7238-56.2017.811.0046

 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: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

da aposentadoria por invalidez.Saliento que a Lei n. 13.457/2017 

acrescentou o §4º ao art. 43 da Lei n. 8.213/91 reforçando a possibilidade 

do INSS convocar o segurado por invalidez a qualquer momento para 

avaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, com exceção ao 

disposto no art. 101, §1º, incisos I e II.A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: Maria 

Aparecida de Oliveira2.Benefício concedido: Aposentadoria por 

Invalidez3.Data do início do benefício: 19/11/20144.Renda mensal inicial: 

100% do benefício.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tenha sido implantado).Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento do 

auxílio-doença, caso ainda não o tenha feito, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 

150,00 em caso de descumprimento. Veja-se que a parte autora não 

possui capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar.Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde o cancelamento do benefício, descontando o que já foi 

pago, caso o benefício já tenha sido implantado, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela 

Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião 

da execução do julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 3308-98.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO JOSÉ SPESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a solicitação retro, devolva-se a presente carta precatória 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111737 Nr: 6029-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 36, intime-se a parte autora 

pessoalmente para que se manifeste em 05 dias requerendo que entender 

pertinente, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102559 Nr: 2069-88.2017.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO JANUÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO HENRIQUE MOREIRA 

ROMAN - OAB:18876/O

 Vistos.

Ante o acordo entabulado pelas partes, remetam-se os autos ao MPE para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109460 Nr: 5084-65.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HJDSR, KDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de folhas 36, intime-se a parte autora para 

manifestação.

Após, autos ao MPE para colheita do parecer ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100226 Nr: 965-61.2017.811.0046

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de medida cautelar de busca e apreensão da criança Kauã Felipe 

Malaquias Mariano proposta por sua genitora Arielle Malaquias Mariano, 

em desfavor de Edinei Do Carmo Mariano, todos devidamente qualificados 

nos autos.

A decisão de folhas 24, que deferiu a liminar, foi revogada às folhas 76, 

em razão da controvérsia deste feito com a ação de guarda ajuizada em 

Cuiabá/MT, distribuída nesta Comarca sob o código 120429.

Considerando que o presente feito exauriu sua finalidade, vez que a 

busca e apreensão já foi cumprida, não há que se falar em audiência de 

conciliação, razão pela qual determino o arquivamento dos autos.

 Intimem-se as partes e ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114604 Nr: 7229-94.2017.811.0046

 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: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

DE CARVALHO - OAB:24366

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Deixo de aprecisar os embargos de declaração interposto, tendo em vista 

o acordo realizado entre as partes.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 
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acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92051 Nr: 2996-88.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSON CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Intime-se a Defesa acerca das alegações finais apresentadas pelo 

Ministério Público, para ratificar os memoriais já acostados (ref. 74) ou 

complementa-los no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, autos conclusos para 

sentenciamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38116 Nr: 2814-78.2011.811.0046

 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: JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO 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: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando as 

partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a 

manifestação do perito com relação à impugnação à avaliação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27790 Nr: 1900-19.2008.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA A. Z. DA SILVA - ME - DROGARIA 

LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1900-19.2008.811.0046 Cód. 27790

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: MARIA A. Z. DA SILVA – ME – DROGARIA LIDER

INTIMANDO(A): Requerido(a): MARIA A. Z. DA SILVA – ME – DROGARIA 

LIDER, CNPJ: 02.496.971/0001-08, endereço: Rua dos Ipes, 3190,Bairro: 

Centro, Cidade: Comodoro, CEP: 78.310-000.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 406,73 (quatrocentos e 

seis reais e setenta e tres centavos) e taxa judiciária, no valor de R$ 

128,57 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário, digitei.

Comodoro - MT, 5 de julho de 2018.

Marco Gomes Cardoso

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38532 Nr: 3231-31.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISVON VILELA PEREIRA, ANDERSON CÉSAR FREI 

ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:210137, THIAGO TAGLIAFERRO 

LOPES - OAB:208972

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte interessada (Banco Rodobens S/A) para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de 

direito, em razão do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2500 Nr: 1195-89.2006.811.0046

 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): KUMIMARO KOJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu in albis o prazo para a parte exequente 

manifestar nos autos, nos termos do r. despacho de fls. 539.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2500 Nr: 1195-89.2006.811.0046

 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): KUMIMARO KOJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito para que seja 

expedida carta de intimação pessoal à parte exequente, para 

manifestar-se no feito requerendo o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73238 Nr: 413-67.2015.811.0046

 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: DÁRIO ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono estes 

autos, com o fim de intimar as partes para fins e prazo do §1º do artigo 
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477 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 3086 Nr: 113-96.2001.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPE, TGJDS, RJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:23855/O

 Vistos.

As partes compuseram acordo e juntaram aos autos a minuta para 

homologação.

Ante o exposto, remetam-se os autos ao MPE para colheita do parecer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60712 Nr: 2502-68.2012.811.0046

 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): OTTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT

 Vistos.

Ante a manifestação do executado pelo interesse na transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018, às 14:30h a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro.

 Em razão da informação de protesto constante às folhas 244, intime-se a 

parte autora para informar o valor atualizado do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69357 Nr: 2558-33.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES LINS E CIA LTDA- ME, JOSIELLY 

SILVA GONÇSLVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que de direito, sob pena de extinção, em razão 

do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39487 Nr: 502-95.2012.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDIMAR ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J SAFRA S/A., DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Intimar a parte requerente para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que de direito, sob pena de extinção, em razão 

do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 115-80.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIVAL COMBUSTIVEIS LTDA, DENILSON 

MARCOS BARBIEIRO, PAULO SÉRGIO BARBIERO, ALAIR CARICIMI 

BARBIERO, ELISÂNGELA RODRIGUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora, devidamente intimada para retirar a carta precatória, 

requereu a distribuição da mesma pela serventia deste juízo ou o 

encaminhamento via malote digital, bem como intimação para pagamento 

das custas com valor especificado.

Ante o exposto, indefiro o pedido retro, pois tais incumbências são de 

responsabilidade da parte.

Intime a parte autora para retirá-la, comprovar distribuição e efetuar o 

pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37791 Nr: 2489-06.2011.811.0046

 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: NELCI TEREZINHA MACARINI FRITSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38583 Nr: 3282-42.2011.811.0046

 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: MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346-SP, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353-SP

 Intimar a parte exequente para que requeira o que entender pertinente, 

sob pena de extinção e condenação em despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC, em 

razão do decurso do prazo da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68482 Nr: 1873-26.2014.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADS, ADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, determino à gestora entrar em contato 
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telefônico com o advogado dativo nomeado para informá-lo acerca do 

decurso do prazo para o exercício de seu mister.

Deverá também a gestora o indagar se o mesma pretende continuar a ser 

nomeado como advogado dativo em outros processos, a fim que seja 

analisada a possibilidade de retirar seu nome da lista de nomeação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1991 Nr: 709-17.2000.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELM & CIA LTDA, ROMUALDO DE ANDRADE 

KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38297 Nr: 2995-79.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGILSON FRANCISCO DA SILVA, ANDERSON CÉSAR 

FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Vistos.

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito pelo prazo requerido.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

requerente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105450 Nr: 3292-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IALDO NASCIMENTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de busca e apreensão com pedido liminar, no 

qual o Requerente pediu a restrição do veículo via RENAJUD, uma vez que 

o mandado de busca e citação ter restado infrutífero ante a não 

localização do mesmo no endereço indicado.

 Ante o exposto, defiro o pedido retro e nesta oportunidade procedo à 

realização de bloqueio no cadastro do veículo placa OAX-6214 em nome 

do Requerido.

Indique o credor o local em que se encontra o veículo, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76010 Nr: 1556-91.2015.811.0046

 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: HILTON ANTONIO REIMANN, SILVANA LOTUFO 

ZANATTA REIMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A, INÊS LAZARETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 214.

 Cite-se o polo passivo por edital, para que responda à presente ação, no 

prazo de quinze (15) dias, se quiser, conforme requerido, atentando-se 

para as regras contidas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo 

Civil.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital.

Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curadora especial a 

Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo ser a 

ele aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103463 Nr: 2432-75.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Remetam-se os autos ao Ministério Público do Estado, para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o que necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93182 Nr: 3479-21.2016.811.0046

 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: BMW FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE ASSIS BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Razão assiste à parte autora.

Nesta oportunidade, efetuo a liberação na restrição do veículo informado 

na petição retro.

Após, autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115906 Nr: 292-34.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR WILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86673 Nr: 1108-84.2016.811.0046

 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: CDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e, nos 

termos artigo 109, parágrafo 5º da Lei n. 6.015/73, DETERMINO a 

RETIFICAÇÃO do assento de nascimento da parte autora, sendo que, ao 

invés de “Cesar da Silva Corrêa”, seja grafado: “CELINA SILVA CORRÊA”, 

tal qual deverá constar no assento de nascimento o gênero FEMININO, 

TRASLADANDO-SE o respectivo mandado de retificação, que ficará 

arquivado.Julgo extinto o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 

487, inciso i, do cpc.Custas pela parte autora, suspendendo-se sua 

exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do cpc.Ciência ao ministério 

público.P.I.C. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116072 Nr: 361-66.2018.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

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

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, AFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 Vistos.

Trata-se de MEDIDA DE PROTEÇÃO solicitada pelo Ministério Público em 

favor das crianças Evelin Ferreira da Silva e Steffânia Ferreira da Silva, 

em desfavor de Andreia Ferreira de Jesus e Josiel Américo da Silva.

A decisão de fls. 37 deferiu a aplicação da medida protetiva prevista no 

art. 101, incisos II (orientação, apoio e acompanhamento temporário) e III 

(matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental) do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Citação dos requeridos às fls. 48, sendo que Josiel Américo da Silva 

apresentou contestação às fls. 55.

Certificou-se às fls. 64 que a requerida Andreia Ferreira de Jesus deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa.

Estudo psicológico acostado às fls. 68.

O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento das medidas 

protetivas deferidas.

Decido.

Consta no relatório realizado pela psicóloga do juízo:

Nesta avaliação pode-se perceber que a Sra. ANDREIA e seu ex 

companheiro estão mantendo ainda o mesmo comportamento que quando 

residiam juntos, ou seja com muita agressividade e falta de respeito, foi 

observado através do relato da Sra. ANDREIA que o Sr. JOSIEL ainda 

possui sentimentos de amor para com sua pessoa, o que pode ser 

observado através de suas constantes agressões deferidas a pessoa da 

Sra. ANDREIA, como visto é um misto de amor e ódio. Pode-se observar 

ainda que tais atitudes tem prejudicado as menores, principalmente a 

menor STEFANIA, que possivelmente está sendo instigada contra sua 

própria genitora, ou seja o genitor provavelmente está usando de 

alienação parental para com sua filha. Foi observado na menor STEFANIA 

que não tem certeza do que fala sobre sua mãe, que seus sentimentos 

estão confusos, bem, como sua duvidas referente a residir com a genitora 

ou genitor, também foi percebido traços de revolta e desampara, uma vez 

que a menor não entende o porquê de tantas discussões entre seus 

genitores. Em relação a menor EVELIN não foi percebido maus tratos, tão 

pouco negligencia por parte de sua mãe, o que se percebeu foi que a mãe 

busca orientar a filha de forma mais correta, inclusive por algumas vezes 

acaba por dar-lhe algumas palmadas, mas não foi observado como sendo 

espancamento, ou algo fora de controle.

Nesta avaliação pode-se perceber que a Sr." ANDREIA possuía alguns 

arranhões, arranhões estes que fora de seu último encontro com o Sr. 

JOSIEL

Tendo em vista que o requerido Josiel possivelmente esta praticando 

alienação parental com relação a filha Stefania, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 01 de agosto de 2018, às 17h00min.

Intimem-se as partes.

 Intimem-se o Conselho Tutelar de Nova Lacerda (Celeste Dantas dos 

Santos, Maria Aparecida C.O. Silva e Adaisa Paula da Silva).

Intimem-se o CRAS (Ana Paula do P. Marscarello e Patrícia Cândido da 

Silva) e a psicóloga do Juízo.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107793 Nr: 4378-82.2017.811.0046

 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: MAREZE MAZARIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Flavio Nistal 

Sanches , PRONTO SOCORRO E HOSPITAL MINICIPAL DE VÁREA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a secretaria se já houve decisão do agravo interposto.

Em caso de positivo, caso de fato o agravo não tenha sido conhecido, 

remetam-se os autos para a Comarca de para onde a competência foi 

declinada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000222-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. O. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000222-97.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: ANGELA REGINA DE OLIVEIRA ARAGAO EXECUTADO: 

CHERLES MOREIRA SILVA Vistos etc. Defiro a gratuidade processual nos 

termos do art. 98 e ss do CPC. Este processo, por seu objeto, deverá 

tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código 

de Processo Civil, pelo que a Secretaria deverá agir com as cautelas 

necessárias. I – Cite-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o débito no valor R$ 2.026,26 (dois mil, vinte e seis reais e 

vinte e seis centavos), bem como as demais prestações que se vencerem 

no curso do processo, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem à execução. II - Havendo pronto pagamento da pensão alimentícia, 

ouça-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 526, §1º, CPC). III 
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- Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, certifique-se, sendo 

certo que o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios de 

dez por cento (art. 523, §1º, CPC), devendo o Sr. Oficial de Justiça, 

munido de segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

bens e a sua avaliação, de tudo lavrando-se o respectivo auto, com 

intimação da parte executada. A penhora recairá sobre os bens indicados 

pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela parte 

executada e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (art. 829, §§1º e 2º, do CPC). IV – O executado poderá 

apresentar impugnação, no prazo de 15 dias, após o decurso do prazo 

para pagamento, conforme previsto no art. 525, CPC. VI – Não encontrada 

a parte, ou não havendo bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 30 de maio de 2018. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000313-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000313-90.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS VISTOS, ETC. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, por meio de seus representantes 

legais, ajuíza a presente Ação de Busca e Apreensão com pedido de 

Liminar, com amparo no Decreto Lei 911/69, com as alterações trazidas 

pela Lei n° 10.931 de 02/08/2004, em face de MAICON LEANDRO RIBEIRO 

DOS SANTOS, todos qualificados nos autos, aduzindo, em apertada 

síntese, que concedeu ao requerido um empréstimo no valor de R$ 

28.950,11, sendo que em garantia de tal obrigação o requerido transferiu 

ao requerente em Alienação Fiduciária o automóvel de marca FIAT, modelo 

STRADA WORKING CD, chassi n.º 9BD27804MD7702504, ano de 

fabricação 2013 e modelo 2013, cor BRANCA, placa OBG6938, renavam 

00564737500. Relata que, o requerido deixou de cumprir com o pactuado 

a partir da data de 14/12/2017, cujo debito já atinge o montante de R$ 

46.352,53, pleiteando liminar de busca e apreensão do bem, em face da 

falta de pagamento das parcelas ajustadas pelas partes. Pugnou, ao final, 

pela procedência do pedido, para o fim de ser determinada a busca e 

apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente. É o breve relato. 

Fundamento e decido. De acordo com a dicção do art. 3º do Decreto-Lei 

nº 911/1969, para o deferimento da medida perseguida a título de tutela de 

urgência, basta, tão somente, a demonstração, de forma inequívoca, que 

dê conta da existência de um contrato de financiamento, garantido 

mediante alienação fiduciária, bem como do fato de que o devedor se 

encontra em mora no cumprimento da obrigação assumida. Nesse sentido, 

não é outro o entendimento sufragado pelo Colendo STJ, externado 

através do Verbete nº. 72, cuja ementa transcrevo ipsis litteris: A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. Outrossim, verifico que a parte autora 

comprovou a mora do devedor por meio de notificação extrajudicial, que 

apesar de não ter sido notificado, denota-se que a notificação foi 

encaminhada para o endereço declinado no contrato de financiamento 

entabulado pelas partes. Acerca do assunto é o entendimento 

jurisprudencial: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA MORA 

ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – OBRIGAÇÃO 

DO DEVEDOR DE COMUNICAR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – SENTENÇA 

ANULADA. Apelação provida. (TJSP; 36º Câmara de Direito Privado; APL 

00055321520148260470; Rel. Jayme Queiroz Lopes; DJE: 16/12/2015). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMENDA 

DA INICIAL - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO 

- PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA 

LIMINAR. 1. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911-69, a 

notificação extrajudicial é via eficaz para constituir o devedor em mora. 2. 

É desnecessária a intimação pessoal do devedor para constituí-lo em 

mora, bastando que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao 

endereço do devedor fiduciante, fornecido no contrato firmado entre as 

partes. 3. Comprovada a mora por meio de notificação extrajudicial 

realizada por cartório de títulos e documentos, o qual certificou o envio 

para o endereço constante do contrato celebrado entre as partes, não há 

o que se falar em ausência dos documentos indispensáveis e/ou 

requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão. 4. 

Recurso conhecido e provido. (TJMG; 11ª Câmara Cível; AI 

10000150501765001; Rel. Mariza Porto; DJE: 31/08/2015). Denota-se que 

tal entendimento fundamenta-se no princípio da boa-fé objetiva que norteia 

o direito contratual, sendo obrigação de o devedor manter atualizado seu 

endereço a fim de receber futuras notificações, visando resguardar o 

pactuado, não podendo o devedor valer-se de sua própria torpeza. Da 

liminar. Para o deferimento da liminar, são necessários apenas dois 

requisitos: fumus boni juris (fumaça do bom direito) e periculum in mora 

(perigo da demora). 1) fummus boni juris: O "fummus boni juris" restou 

demonstrado pelo fato da contraprestação não haver sido efetivada, ou 

seja, verifica-se pela análise dos autos que há a existência de contrato 

celebrado entre as partes, contudo o devedor se encontra em mora no 

cumprimento da obrigação assumida. 2) periculum in mora: quanto ao 

periculum in mora da prestação jurisdicional este restou corporificado em 

razão do risco que o decurso do tempo poderá ocasionar no bem móvel, 

tais como: acidentes de trânsito, furto, roubo, deterioração entre outros. 

Desta forma, considero que se encontram presentes as hipóteses que 

autorizam a concessão do pedido liminar postulada. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido formulado na inicial, para o fim de DETERMINAR a busca 

e apreensão do seguinte bem móvel: marca FIAT, modelo STRADA 

WORKING CD, chassi n.º 9BD27804MD7702504, ano de fabricação 2013 e 

modelo 2013, cor BRANCA, placa OBG6938, renavam 00564737500, 

depositando-o nas mãos do requerente, ou quem este indicar nos autos, 

expressamente, como sendo seu representante, o qual deverá assinar o 

respectivo Termo de Depósito, sob as penas da lei. Cite-se o requerido 

para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, requerer a purgação 

da mora, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da medida liminar, caso queira, apresente resposta [art. 3.º, §§ 

1.º, 2.º e 3.º, do Decreto-lei n.º 911/69, de acordo com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei n.º 10.931/04]. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC. Oficie-se. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro–MT, 28 de 

junho de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99274 Nr: 550-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto da presente ação.

In casu, embora devidamente citados, decorreu o prazo para o pagamento 

e o devedor não fez nenhum aceno em direção a quitação, tampouco 

garantiu o juízo.

Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

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 
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em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.

No mais, considerando o cumprimento parcial da penhora on-line, 

conforme extrato em anexo, INTIME-SE a parte executada para, querendo, 

apresentar manifestação no prazo de 05 dias, observando o disposto no 

art. 854, § 3º do CPC.

Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100193 Nr: 952-62.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária dos executados pelo sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.****No 

mais, considerando o cumprimento parcial da penhora on-line, conforme 

extrato em anexo, INTIME-SE a parte executada para, querendo, 

apresentar manifestação no prazo de 05 dias, observando o disposto no 

art. 854, § 3º do CPC.Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos 

autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101298 Nr: 1542-39.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME, 

DESSUMILA ALVES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária dos executados pelo sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.****No 

mais, considerando o cumprimento parcial da penhora on-line, conforme 

extrato em anexo, INTIME-SE a parte executada para, querendo, 

apresentar manifestação no prazo de 05 dias, observando o disposto no 

art. 854, § 3º do CPC.Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos 

autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98014 Nr: 5713-73.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária dos executados pelo sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.****No 

mais, considerando o cumprimento parcial da penhora on-line, conforme 

extrato em anexo, INTIME-SE a parte executada para, querendo, 

apresentar manifestação no prazo de 05 dias, observando o disposto no 

art. 854, § 3º do CPC.**** CNPJ empresa executada CABRAL consta outra 

empresa.Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, 

int ime-se a par te exequente para mani festar-se nos 

autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112728 Nr: 6439-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO ALVES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária dos executados pelo sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.****No 

mais, considerando o cumprimento parcial da penhora on-line, conforme 
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extrato em anexo, INTIME-SE a parte executada para, querendo, 

apresentar manifestação no prazo de 05 dias, observando o disposto no 

art. 854, § 3º do CPC.Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos 

autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88149 Nr: 1566-04.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VALTER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária dos executados pelo sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98389 Nr: 170-55.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONILDO TOMAZ ALVES, ADRIANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).No mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, DEFIRO o pedido de restrição judicial de 

veículos de titularidade da parte executada e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema RENAJUD.Após, será procedida 

à juntada aos autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de bens 

em anexo a esta decisão, o qual, em sendo positivo, intime-se a parte 

exequente sobre o interesse da penhora, em 15 (quinze) dias, devendo 

indicar a localidade em que o veículo poderá ser encontrado e fornecer os 

meios necessários para o cumprimento da diligência.Na situação acima, 

havendo requerimento, desde já defiro a constrição do(s) bem(ns). 

Procedida a penhora e avaliação, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo legal, devendo ser observado com relação ao 

executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no prazo de 10 (dez) dias – art. 

847, CPC e com relação a parte exequente deverá a mesma indicar, no 

mesmo lapso temporal, a forma de expropriação.No caso de veículo sujeito 

à outra restrição decorrente de contrato de alienação fiduciária ou outro 

similar, não estando à disposição da parte executada, desde já indefiro 

qualquer restrição sobre o mesmo pelo sistema RENAJUD, cabendo à 

parte interessada requerer eventual penhora sobre direitos do 

contrato.Não sendo encontrado nenhum veículo apto à penhora, tanto pelo 

sistema RENAJUD ou pelo oficial de justiça, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de 

constrição ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102170 Nr: 1918-25.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, bem como que o CNPJ indicado como sendo 

da empresa executada constou nome de outra empresa, determino a 

intimação da parte 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 extinção do feito, 

conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do 

CPC.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101565 Nr: 1665-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JESUS DE BALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto da presente ação.

In casu, embora devidamente citado, decorreu o prazo para o pagamento 

e o devedor não fez nenhum aceno em direção a quitação, tampouco 

garantiu o juízo.

Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

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.

Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 
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comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.

No mais, considerando o cumprimento parcial da penhora on-line, 

conforme extrato em anexo, INTIME-SE a parte executada para, querendo, 

apresentar manifestação no prazo de 05 dias, observando o disposto no 

art. 854, § 3º do CPC.

Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108468 Nr: 4677-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSI MERI ROHR MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VALDIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93919 Nr: 3819-62.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PIZZA COMODORO LTDA, 

GILBERTO JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93734 Nr: 3726-02.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR SARTORI GINENES, ODAIR SARTORI 

GINENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97960 Nr: 5694-67.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ UMBELINO DOS SANTOS - VIDRAÇARIA 

- ME, JOSE UMBELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 
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executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93089 Nr: 3450-68.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

GILSON LTDA ME, Gilberto Pereira da Silva, JULIA GRACIELE SANTOS 

AMORIM CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92896 Nr: 3356-23.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A MANUELLI URBANISKI FERNANDES-ME, 

ANGELITA EMANUELI URBANISK FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto da presente ação.

In casu, embora devidamente citado, decorreu o prazo para o pagamento 

e o devedor não fez nenhum aceno em direção a quitação, tampouco 

garantiu o juízo.

Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

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.

Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.

No mais, considerando o cumprimento parcial da penhora on-line, 

conforme extrato em anexo, INTIME-SE a parte executada para, querendo, 

apresentar manifestação no prazo de 05 dias, observando o disposto no 

art. 854, § 3º do CPC.

Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95351 Nr: 4501-17.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZIGZAA COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS 

LTDA, MAIRA CRISTINA RAMPANELLI, CRISTIANE RAMPANELLI SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).No mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, DEFIRO o pedido de restrição judicial de 

veículos de titularidade da parte executada e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema RENAJUD.Após, será procedida 

à juntada aos autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de bens 

em anexo a esta decisão, o qual, em sendo positivo, intime-se a parte 

exequente sobre o interesse da penhora, em 15 (quinze) dias, devendo 

indicar a localidade em que o veículo poderá ser encontrado e fornecer os 

meios necessários para o cumprimento da diligência.Na situação acima, 

havendo requerimento, desde já defiro a constrição do(s) bem(ns). 

Procedida a penhora e avaliação, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo legal, devendo ser observado com relação ao 

executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no prazo de 10 (dez) dias – art. 

847, CPC e com relação a parte exequente deverá a mesma indicar, no 

mesmo lapso temporal, a forma de expropriação.No caso de veículo sujeito 

à outra restrição decorrente de contrato de alienação fiduciária ou outro 

similar, não estando à disposição da parte executada, desde já indefiro 

qualquer restrição sobre o mesmo pelo sistema RENAJUD, cabendo à 

parte interessada requerer eventual penhora sobre direitos do 

contrato.Não sendo encontrado nenhum veículo apto à penhora, tanto pelo 

sistema RENAJUD ou pelo oficial de justiça, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de 

constrição ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96687 Nr: 5117-89.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M R DOS SANTOS - INFORMÁTICA - ME, 

MARLON RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto da presente ação.

In casu, embora devidamente citado, decorreu o prazo para o pagamento 

e o devedor não fez nenhum aceno em direção a quitação, tampouco 

garantiu o juízo.
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Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

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.

Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.

No mais, considerando o cumprimento parcial da penhora on-line, 

conforme extrato em anexo, INTIME-SE a parte executada para, querendo, 

apresentar manifestação no prazo de 05 dias, observando o disposto no 

art. 854, § 3º do CPC.

Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69306 Nr: 2514-14.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA RODRIGUES DA SILVA - ME, 

OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, ADELAIDE FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto da presente ação.

In casu, embora devidamente citado, decorreu o prazo para o pagamento 

e o devedor não fez nenhum aceno em direção a quitação, tampouco 

garantiu o juízo.

Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

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.

Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.

No mais, considerando o cumprimento parcial da penhora on-line, 

conforme extrato em anexo, INTIME-SE as partes executadas Osvaldo 

Rodrigues da Silva e Adelaide Francisca da Silva para, querendo, 

apresentar manifestação no prazo de 05 dias, observando o disposto no 

art. 854, § 3º do CPC.

Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92513 Nr: 3180-44.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIAK - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ELCIO JOSÉ BARBOSA, JOSE CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) No mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, DEFIRO o pedido de restrição judicial de 

veículos de titularidade da parte executada e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema RENAJUD.Após, será procedida 

à juntada aos autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de bens 

em anexo a esta decisão, o qual, em sendo positivo, intime-se a parte 

exequente sobre o interesse da penhora, em 15 (quinze) dias, devendo 

indicar a localidade em que o veículo poderá ser encontrado e fornecer os 

meios necessários para o cumprimento da diligência.Na situação acima, 

havendo requerimento, desde já defiro a constrição do(s) bem(ns). 

Procedida a penhora e avaliação, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo legal, devendo ser observado com relação ao 

executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no prazo de 10 (dez) dias – art. 

847, CPC e com relação a parte exequente deverá a mesma indicar, no 

mesmo lapso temporal, a forma de expropriação.No caso de veículo sujeito 

à outra restrição decorrente de contrato de alienação fiduciária ou outro 

similar, não estando à disposição da parte executada, desde já indefiro 

qualquer restrição sobre o mesmo pelo sistema RENAJUD, cabendo à 

parte interessada requerer eventual penhora sobre direitos do 

contrato.Não sendo encontrado nenhum veículo apto à penhora, tanto pelo 

sistema RENAJUD ou pelo oficial de justiça, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de 

constrição ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73765 Nr: 618-96.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAUDERIO FLORESTAS COMERCIO EXPORT 

LTDA, ADEMAR FORTUNATO TONIN, ILZA MARTA CECATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COST S. 

SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária dos executados pelo sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando o cumprimento parcial da penhora on-line, conforme 

extrato em anexo, INTIME-SE a parte executada Ademar Fortunato Tonin, 

para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 05 dias, 

observando o disposto no art. 854, § 3º do CPC.Após, transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se nos autos.Proceda-se o desentranhamento dos embargos à 

execução, dos documentos que o acompanham, bem como da 

impugnação aos mesmos, distribuindo todos em ação em apartado, 
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a p e n s a n d o - s e  a  e s t e  f e i t o ,  v o l t a n d o  a p ó s 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78741 Nr: 2667-13.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95039 Nr: 4332-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEFRAN COMERCIO DE MOVEIS E E 

ELETRODOMESTICOS LTDA,, CLERI PELEGRINI MAGALHAES, JAIR 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103069 Nr: 2252-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA YUKIE YOSHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26713PR

 Cód. 103069

Vistos, etc.

Compulsando os autos, vislumbro que a liminar pleiteada pela autora foi 

indeferida, todavia reitera a apreciação do pedido, desta feita antes de 

apreciar o pedido tenho que se faz necessário que a autora justifique 

previamente o alegado, razão pela qual designo audiência de justificação 

para o dia 07 de agosto de 2018 às 15h: 00min.

Considerando que o réu compareceu espontaneamente nos autos lhe dou 

por citado dos termos da presente ação.

Intime-se o autor e o réu acerca da data da audiência agendada – 

parágrafo único do art. 562, CPC.

Faço constar desde já que concedido ou não o mandado liminar de 

reintegração de posse, ser-lhe-á promovida à citação para contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias – art. 564, CPC.

As testemunhas apresentadas pelo autor devem ser trazidas 

independentes de intimação – art. 455, CPC.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23033 Nr: 533-91.2007.811.0046

 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: ERCILIO NOGUEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo encontra-se em carga com o advogado RAMAO 

WILSON JUNIOR, além do prazo. Assim, fica referido advogado intimado a 

devolver o processo em secretaria no prazo de 3 (três) dias , sob as 

penas do art. 234. §2º, Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87897 Nr: 1475-11.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO RUFINO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEY VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEM DO 

BRASL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, RENATO J. CURY - OAB:SP/154351

 Tendo em vista o despacho de ref: 63, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100512 Nr: 1138-85.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Tendo em vista a juntada de contestação na ref: 69, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, caso queira, apresente a impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88135 Nr: 1559-12.2016.811.0046

 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: ANGELO ERICO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL RINALDI, CELIO CANDIDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 55, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apontar o valor pretendido a título de danos morais, bem como proceda 

com a retificação do valor da causa, nos moldes do art. 292, VI, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73410 Nr: 479-47.2015.811.0046

 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: RENILDO JOSE ALENCASTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 69, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, 

seja certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82250 Nr: 4005-22.2015.811.0046

 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: JOSÉ CARLOS PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 62, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, 

seja certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99472 Nr: 627-87.2017.811.0046

 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: LAERSON NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 59, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, 

seja certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122609 Nr: 3209-26.2018.811.0046

 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: SANTELINO JOSE DE FREITAS

 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:

 Código 122609

Vistos, etc.

 Cuida-se de requerimento apresentado por SANTELINO JOSE DE FREITAS 

sob o argumento de que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

descumpriu ordem judicial emanada por este juízo nos autos de cód. 

67525, deste modo busca guarida judicial para o fim de ser restabelecido 

benefício em tese cessado indevidamente.

Decido.

De pronto, constato que houve esgotamento da atividade jurisdicional por 

este juízo “a quo” no presente momento com relação ao presente feito, 

considerando que os autos de cód. 67525 encontram-se atualmente em 

Instância Superior para apreciação de recurso, devendo de este modo a 

parte interessada requerer tal pedido no bojo da ação originária para que a 

Instância Superior proceda como lhe aprouver.

Nesse pórtico, não subsistem mais razões para o prosseguimento do feito.

Desta feita, determino o arquivamento dos autos, com as baixas e 

cautelas estilares.

Decorrido o prazo para interposição de recurso cabível, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Às providências.

Comodoro/MT, 4 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70722 Nr: 3367-23.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 94, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, seja 

certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98774 Nr: 365-40.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, VAGNER ANGELO, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS ETC.,

Tendo em vista a informação, ref. 50, que o Note Book que estava sendo 

utilizado pelo médico perito Dr. Vagner Hoffman utilizado para armazenar 

os laudos periciais, apresentou problemas, não sendo possível concluir 

tais laudos, determino que o douto perito realize nova perícia na parte.

Consigno que, os honorários serão aqueles apresentados no despacho 

de nomeação, pois a nova perícia se deu por problema relativo ao próprio 

perito.

Designo a perícia médica para o dia 07 de julho de 2018, às 16h20min, no 

prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via sua advogada, para que compareça no dia e 

horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 23 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78871 Nr: 2736-45.2015.811.0046

 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: AUGUSTO CLOVIS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista a informação, ref. 68, que o Note Book que estava sendo 

utilizado pelo médico perito Dr. Vagner Hoffman utilizado para armazenar 

os laudos periciais, apresentou problemas, não sendo possível concluir 

tais laudos, determino que o douto perito realize nova perícia na parte.

Consigno que, os honorários serão aqueles apresentados no despacho 

de nomeação, pois a nova perícia se deu por problema relativo ao próprio 

perito.

Designo a perícia médica para o dia 07 de julho de 2018, às 16h00min, no 

prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via sua advogada, para que compareça no dia e 

horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 23 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87653 Nr: 1410-16.2016.811.0046

 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: IRMA THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista a informação, ref. 41, que o Note Book que estava sendo 

utilizado pelo médico perito Dr. Vagner Hoffman utilizado para armazenar 

os laudos periciais, apresentou problemas, não sendo possível concluir 

tais laudos, determino que o douto perito realize nova perícia na parte.

Consigno que, os honorários serão aqueles apresentados no despacho 

de nomeação, pois a nova perícia se deu por problema relativo ao próprio 

perito.

Designo a perícia médica para o dia 07 de julho de 2018, às 15h40min, no 

prédio do fórum desta comarca.

Intime-se a autora, via sua advogada, para que compareça no dia e 

horário designado.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 23 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115652 Nr: 161-59.2018.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150

 VISTOS, ETC.

 Mantenhcisão guerreada por seus próprios fundamentos.

 Deste modo, cite-se a contrária, para que caso queira, responda ao 

recurso interposto no prazo legal [art. 331, §1º, CPC].

 Decorrido tal prazo com ou sem manifestação, certifique-se e após 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com nossas homenagens.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 23 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62713 Nr: 813-52.2013.811.0046

 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: OSMAR BRITZKE, NOELI BRITZKE, LEVINO KRUGER, 

MARINES BRITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS FRANCESCON MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Posto isso, reconheço a prescrição e em consequência, JULGO 

IMPROCEDENTES nos termos do art. 487, II, CPC os pedidos contidos na 

inicial formulado pela requerente em desfavor do Requerido. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que 

fixo, no importe de 10% do valor atualizado da causa tendo em vista o bom 

zelo do advogado da parte requerida, a relativa complexidade da demanda 

e o tempo despendido com a mesma, consoante previsão do art. 85, §§ 2º 

e 3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.P. I. C.Comodoro-MT, 04 de julho de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103069 Nr: 2252-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA YUKIE YOSHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26713PR

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa 

de seus advogados, para que tenham ciência da R. Decisão, ref.: 45, a 

qual designa Audiência de Justificação para o dia: 07 de Agosto de 2018, 

às 15:00h. Outrossim, conforme a Decisão, as testemunhas apresentadas 

pelo autor deverão ser trazidas independentemente de intimação – art. 

455, CPC.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário
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Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36117 Nr: 812-38.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA FILHO, 

AILTON ALECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Cód. 36117

Vistos, etc.

Considerando a manifestação ministerial retro, designo audiência para o 

dia 23 de agosto de 2018 às 14h:00 min, para o fim de oferecimento de 

proposta de suspensão condicional do processo.

Intime-se o acusado pessoalmente.

Faça constar no mandado a obrigatoriedade de o oficial de justiça 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, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor.

Expeça carta precatória a comarca de Tangará da Serra-MT para o fim de 

que seja citado ao réu SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA FILHO, bem 

como oferecida proposta de suspensão condicional do processo ao 

respectivo denunciado consoante pauta do juízo deprecado.

Ciência ao Ministério Público.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120280 Nr: 2147-48.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLD, MLDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de sua advogada, para que tenha ciência da redesignação da 

Audiência de Conciliação para o dia: 20/08/2018, às 14:00h, a ser 

realizada no CEJUSCI da 2ª Vara do Fórum de Comodoro/MT.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64202 Nr: 2353-38.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CASTILHO & CIA. LTDA - ME, MARCO 

ALESSANDRO CASTILHO, ELANGE APARECIDA PEREIRA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:MT/15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária dos executados pelo sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que as 

partes executadas figuram como titulares, determino a intimação da parte 

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 extinção do feito, conforme 

interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Às 

providências.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40593 Nr: 1607-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOKKO HEINRICH SCHIWABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES - 

OAB:56.242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEM DELPIZZO - 

OAB:4.708/A, FERNANDO DORIVAL MATTOS - OAB:13.477-A, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figuram como titulares, determino a intimação da parte 

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 extinção do feito, conforme 

interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Às 

providências.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37053 Nr: 1752-03.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GERALDO SIMPIONE ME, DARCI 

CARRARO, MÁRCIA REGINA SIMPIONI CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaldo Xavier de Siqueira 

Santos Neto - OAB:9.259, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto da presente ação.

In casu, embora devidamente citado, decorreu o prazo para o pagamento 

e o devedor não fez nenhum aceno em direção a quitação, tampouco 

garantiu o juízo.

Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 
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prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

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.

Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.

No mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21922 Nr: 2933-15.2006.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTINO FRANQUINI - ME, CLEMENTINO 

FRANQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHA CRISTIAN SANTOS DA 

SILVA - OAB:15641, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA POSTAL FRANQUINI 

- OAB:11139-A

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto da presente ação.

In casu, embora devidamente citado, decorreu o prazo para o pagamento 

e o devedor não fez nenhum aceno em direção a quitação, tampouco 

garantiu o juízo.

Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

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.

Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.

No mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6864 Nr: 350-96.2002.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM TEREZINHA GUADANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Guerrise - 

OAB:10127/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Outrossim, cumpra-se 

na íntegra as determinações de fl. 185.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62606 Nr: 700-98.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON ALVES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, solicitando a penhora 

sobre determinada importância eventualmente encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada por meio do sistema online – 

BacenJud –¬ até o limite do crédito objeto da presente ação.

In casu, embora devidamente citado, decorreu o prazo para o pagamento 

e o devedor não fez nenhum aceno em direção a quitação, tampouco 

garantiu o juízo.

Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

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.

Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.
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No mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20226 Nr: 1365-61.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO GOES, ROBERTO 

CASTELLA, MARIA APARECIDA DE GOES CASTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 102041

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária do executado pelo sistema BACENJUD, com 

fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que as 

partes executadas Marco Aurélio Goes e Roberto Castella figuram como 

titular, sendo que o CPF informado da executada Maria Aparecida de Goes 

Castela constou como inválido, determino a intimação da parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, indicando bens das partes devedoras passíveis 

de constrição judicial, sob pena de extinção do feito, conforme 

interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do 

CPC.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20983 Nr: 2054-08.2006.811.0046

 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: IRACEMA PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, CARLOS APARECIDO DE ARAUJO - 

OAB:44094, MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO PAIVA - OAB:SP134910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

DETERMINO que seja retificado no Cartório Distribuidor e no Setor de 

Cadastro a capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença.

Vislumbra-se que há valores que se encontram depositados nos 

presentes autos.

Ante ao exposto, determino que o Sr. Gestor proceda à transferência do 

montante incontroverso de fl. 185.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação.

Após, junte-se aos autos o alvará de liberação.

Ademais, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de julho de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34898 Nr: 3082-69.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES URBANSKI FERNANDES, 

CLAUDIMIRO NOLASCO CARDOSO, ARLENE APARECIDA DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 04 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28350 Nr: 2467-50.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR GROTO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. R. TOSETO - ME, BARBARA DA CRUZ 

ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 04 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37921 Nr: 2619-93.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERLINO AMORIM CAPELETTI, WALENTIM 

WINGENBACH, NAIR ZAMO WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de suspensão de fl. 236, determinando a suspensão do 

feito conforme no art. 10°, da Lei 13.340/16.

Decorrido a suspensão pelo prazo solicitado, Intime-se a parte exequente, 

para que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 04 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 373 de 656



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 8719 Nr: 834-14.2002.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI DA SILVA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:MT/7.285, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT/4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Indefiro o pedido retro.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 04 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121789 Nr: 2836-92.2018.811.0046

 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: HEBER DE ALCANTRA COSTA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte autora 

para, querendo, manifestar-se acerca da contestação apresentada à ref. 

9

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83406 Nr: 163-97.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ARRAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:8039-A

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte 

embargada para, querendo, manifestar-se acerca dos aclaratórios 

interpostos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103151 Nr: 2296-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte 

embargante da decisão proferida à ref. 4, abaixo transcrita:

"Vistos.

Antes da análise do recebimento dos embargos à execução, necessário 

seu apensamento aos autos executivos, visando averiguar a possibilidade 

da concessão do efeito suspensivo dos embargos.

Contudo, o número indicado pela parte embargante como sendo dos autos 

de Execução Fiscal é inválido.

 Assim, tendo em vista que ambas as partes, embargante Banco do Brasil 

S/A e embargado Município de Comodoro/MT possuem inúmeros 

procedimentos nesta Comarca, bem como a presente unidade judiciária 

conta com apenas 2 servidores em sua secretaria, aplicando o princípio 

da cooperação instituído no art. 6º do CPC, determino a intimação do 

embargante para que no prazo de 05 dias, forneça o número correto dos 

autos de execução fiscal embargada.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36117 Nr: 812-38.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARNEIRO DA SILVA FILHO, 

AILTON ALECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Haja vista que os Denunciados já foram devidamente citados, sendo o 

senhor: Ailton Alecio, conforme Certidão do Oficial de Justiça, Ref.: 16; e o 

senhor: Sebastião Carneiro da Silva Filho, conforme Carta Precatória 

expedida à Sapezal/MT, certificada pelo Meirinho daquela comarca, ref.: 

68; assim sendo, impulsiono o feito para INTIMAR o senhor, Ailton Alecio, 

na pessoa de seu defensor, para comparecer em AUDIÊNCIA com a 

finalidade de oferecimento de proposta de suspenção condicional do 

processo, designada para o dia: 23 de Agosto de 2018, às 14:00h, 

conforme R. Decisão, Ref.: 82.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76178 Nr: 1630-48.2015.811.0046

 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): COM VAREJ DE PROD. ALIMENTICIOS BELA 

VISTA LTDA, ELSON GREGORIO DE ALMEIDA, MARLENE DE LOURA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária dos executados pelo sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, (...)E para 

tanto, desde já NOMEIO como curador especial das partes executadas via 

editalícia a douta DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, a qual 

deverá ser intimada pessoalmente desta nomeação para que, caso queira, 

apresente embargos em atendimento ao princípio do contraditório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA 

COMARCA, aguarde-se seu retorno para esta comarca e após 

remetam-se os autos para referida entidade. NOMEAR ADV. Por fim, 

cumpridas as diligências supra, intime-se a Fazenda Pública SEM 

NECESSIDADE de remessa dos autos por não tratar-se de quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 412, §5º, I, CNGC/MT para dar o devido 

impulsionamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto, expeça 

carta de intimação, encaminhando-se, na oportunidade, apenas a 

fotocópia do presente despacho com fulcro nos §5º, II e §6º do art. 412, 

todos da CNGC/MT.Intime-se.Cumpra-se.****No mais, considerando o 

cumprimento parcial da penhora on-line, conforme extrato em anexo, 

INTIME-SE a parte executada para, querendo, apresentar manifestação no 

prazo de 05 dias, observando o disposto no art. 854, § 3º do CPC.Após, 

transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se nos autos.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86214 Nr: 928-68.2016.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME, FABIANA PEGORER, PAULINO CEZAR 

BULLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY GOMBOSSY DE MELO 

FRANCO - OAB:185048/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ainda tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

prevista no art. 835 do CPC, DEFIRO o bloqueio online, de numerário 

existente em conta bancária dos executados pelo sistema BACENJUD, 

com fulcro no art. 854, caput, do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: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.Cuida-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/ou desbloqueio de contas e 

comunicações de decretação e extinção de falências envolvendo 

pessoas físicas e jurídicas, clientes do Sistema Financeiro Nacional.No 

mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte 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 ou ainda o endereço dos imóveis indicados na petição 

de ref. 24 para penhora, sob pena de extinção do feito, conforme 

interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.Ademais, 

defiro o pedido de certidão, ref. 24.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107147 Nr: 4118-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILAINE ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 40, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo legal, seja 

certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78231 Nr: 2473-13.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C DAL MAGRO - RESTAURANTE, JONES DAL 

MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 62, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, seja 

certificado o trânsito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000141-85.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HEINSCH & ARAUJO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gelson Rodrigues de Oliveira - GE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000141-85.2017.8.11.0046. REQUERENTE: HEINSCH & ARAUJO LTDA - 

ME REQUERIDO: GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - GE Vistos, etc. 

Defiro o requerimento de suspensão do feito, razão pela qual faculto o 

prazo de 30 (trinta) dias para o autor apresentar o novo endereço do réu, 

sob pena de extinção. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000165-16.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S & C COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER VALIANI FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000165-16.2017.8.11.0046. REQUERENTE: S & C COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP REQUERIDO: VAGNER VALIANI 

FERREIRA Vistos, etc. Faculto o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação do acordo informado em audiência. Após, conclusos. 

(assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-55.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DOS SANTOS ROMEIRO (REQUERIDO)

ALCIDES ROMERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000046-55.2017.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

ALCIDES ROMERO, APARECIDA DOS SANTOS ROMEIRO Vistos, etc. 

Consoante a certidão retro, intime-se o requerido para, caso queira, 

apresente contestação em 05 (cinco) dias. Após, intime-se o autor para 

impugnar, caso queira, em igual prazo. Empós, venham os autos 

conclusos. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000066-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHEFANE JOYCE A. PEREIRA SENA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICI NONATO SILVA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000066-12.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: ESTHEFANE JOYCE A. 

PEREIRA SENA - ME EXECUTADO: GLEICI NONATO SILVA - ME Vistos, 

etc. De proêmio, RECEBO o aditamento da inicial. 1) CITE-SE o executado 

pessoalmente, para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 

829 do CPC]; 2) Decorrido o prazo supra sem pagamento, certifique e 

desde já EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, devendo o senhor 

Oficial de Justiça quando do cumprimento desta decisão, observar os 

termos do artigo 840 do CPC para efetuar o depósito do bem em poder de 

quem de direito,lavrando-se o respectivo auto ou termo e intimando-o 

Executado para, querendo, ofertar embargos à execução, no prazo de 

quinze dias e em obediência ao disposto no inc. IX do art. 52 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. Caso penhorado bem imóvel, 

deverá também ser intimado o cônjuge ou companheira do executado. 3) 

Efetuada a penhora, designe audiência de conciliação na forma do §1º do 

art. 53 da Lei n.º 9.099/95. 4) Apresentados embargos, certifique e se 

tempestivo, INTIME-SE o exequente para se manifestar em 15 dias. Em 

caso de intempestividade dos embargos, venham-me os autos conclusos. 

5) Findo o prazo sem oferecimento de Embargos, intime-se o exequente 

para, em dez dias, dizer se tem interesse na adjudicação ou na alienação 

do que foi penhorado. 6) Demonstrado o interesse na adjudicação, 

intime-se o executado, na forma do art. 876, §1º do CPC. Não havendo 

manifestação em 05 (cinco) dias, fica a adjudicação desde já deferida em 

favor do exequente. Lavre-se, em seguida, o auto de adjudicação, 

intimando-se o(a) adjudicante para assiná-lo. Caso o bem possua valor 

superior ao do crédito exequendo, atualize-se o débito, intimando o 

requerente da adjudicação para promover o depósito da diferença, nos 

termos do art. 876, §4º do Novo CPC. Somente após o depósito, 

EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega do bem móvel ou carta de 

adjudicação e mandado de imissão na posse do bem imóvel, cientificando 

o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, deverá informar nos 

autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no seu silêncio, assim 

ser considerado. 7) Se manifestado o interesse na alienação particular ou 

judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos conclusos. 8) Não sendo 

encontrados bens penhoráveis, intime-se o exequente para indicar bens 

passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 9) Gratuidade 

processual em Primeira Instância, ex legis. (assinado eletronicamente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001490-03.2018.8.11.0010. AUTOR: 

DORACY MARAFON PASQUALOTTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Remetida cópia dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), 

este emitiu o Parecer Técnico/NAT nº 1.163/2018 (ID 14017866), acerca 

do presente caso, onde nos fatos relatou “constar informação que a 

paciente se encontra de alta hospitalar desde 08/06/2018 e não foi 

informado como está assistida até a data atual; constam cópias de 

relatórios médicos solicitando os cuidados de Home Care; Não consta nos 

autos cópia de AIH solicitando Home Care; Não constam cópias de 

exames; Não consta cópia de parecer de médico da central de regulação / 

controle e avaliação, a respeito da solicitação.” (sic). Ainda, no item 5 das 

considerações gerais pontuou não haver avaliação realizada pela equipe 

técnica da SES, visto que as análises são sempre baseadas à luz da atual 

legislação, a fim de avaliar o enquadramento da Requerente no programa 

de internação domiciliar. Dessa forma, intime-se a parte autora para juntar 

toda a documentação necessária à análise do pedido, conforme Parecer 

do NAT nº 1.163/2018 anexado à ID 14017866, no prazo de 10 (dez) dias. 

Aportando aos autos toda a documentação, remeta-se novamente cópia 

dos autos ao NAT. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 05 de julho de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54680 Nr: 3118-20.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA FERREIRA FARIAS

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54700 Nr: 3138-11.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS BUENO, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.
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Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54705 Nr: 3143-33.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE FRANÇA NETO, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE 

ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55193 Nr: 3601-50.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO VENANCIO ROCHA

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55200 Nr: 3608-42.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO MARCO DA SILVA

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 
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validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55221 Nr: 3629-18.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE ARRUDA

 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:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55273 Nr: 3677-74.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA BEZERRA DA SILVA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55282 Nr: 3686-36.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA EVANGELISTA SILVA FERREIRA 

LIMA, RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.
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Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55296 Nr: 3700-20.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA GARCIA VIEIRA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55303 Nr: 3707-12.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACY FAUSTINO DE MORAES, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55416 Nr: 3814-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Regina da Silva Ramos

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55431 Nr: 3829-25.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MIGUEL MARQUES, RENATO DIAS 
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COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55446 Nr: 3844-91.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNANDES MARCOS CARDOZO, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55458 Nr: 3856-08.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIR SILVA SANTOS

 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:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56339 Nr: 760-48.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELZA DE LIMA, RENATO DIAS COUTINHO NETO, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 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, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 
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procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56343 Nr: 764-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES RODRIGUES MATOS

 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:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados 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 Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25036 Nr: 1370-26.2008.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESTAURANTE DE COMIDA CASEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÊMIO FUTEBOL CLUBE DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido da parte exequente pela fixação de multa e honorários 

da fase de cumprimento de sentença à parte devedora, bem como, seja 

realizada diligências sistêmicas por este Juízo a fim de localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

Inicialmente, converta-se o presente feito em cumprimento de sentença.

De outra banda, indefiro o pedido de fixação de multa e honorários da fase 

de cumprimento de sentença, posto que já fixados no decisório de fl. 95.

Lado outro, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, anexar cálculo atualizado do débito em estrita observância aos 

valores fixados a título de multa e honorários da presente fase, de acordo 

com a decisão de fl. 95, bem como, abatendo o crédito recebido, conforme 

fls. 158/161; fls. 183/187; e fls. 193/194.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9715 Nr: 293-89.2002.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOUNIR NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, 

LÚCIA GOMES NAOUM, PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES S/A, ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB NAOUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDENCIO BORGES - 

OAB:3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, ALEXANDRA MARTINS DA SILVA - 

OAB:18.088, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - OAB:12539/GO, 

HELLEN STECKELBERG - OAB:31.009/GO, PRISCILA ROSA VIEIRA 

RORIZ - OAB:34.171/GO, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - 

OAB:17385/GO

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos (fls. 

278/280), por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para 

sanar o erro material apontado no decisum de fl.277, para que conste a 

empresa PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA como terceira interessada, e não como 

executada.Por fim, relativo aos documentos juntados pela terceira 

interessada, bem como pelas informações de que desconhece os dados 

dos executados falecidos e a existência de inventário ou sucessões, 

remetam-se os autos ao exequente para que se manifeste.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.Jaciara/MT, 03 de julho de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4169 Nr: 1180-15.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU BERTOLIN, IVETE DE FÁTIMA FERST 

BERTOLIN, COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, ELAINE 

ARENHART DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, RODRIGO LEMOS CURADO - 

OAB:27.638/GO

 Vistos etc.

Verifica-se que até o presente momento a parte executada não foi 
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intimada da penhora realizada (fls. 384/385).

Assim, intimem-se os executados pessoalmente para, querendo, opor 

embargos (art. 915 do CPC), devendo a parte exequente providenciar o 

recolhimento de diligência para o ato, bem como, no mesmo prazo supra, 

anexar cálculo atualizado do débito, sob pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 04 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14481 Nr: 1242-45.2004.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESAÚ DE CASTRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Godinho Pereira - 

OAB:23557/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, substituir o petitório de fls. 231/232, visto tratar-se de cópia 

escaneada, utilizando-se dos sistemas disponíveis aos advogados, 

conforme arts. 157 e 186 da CNGC.

Com a petição nos autos, desde já, defiro o pedido de fls. 231/232 e 

DETERMINO a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel 

descrito na matrícula anexada às fls. 233/234.

 E, nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de 

imóvel, independentemente de onde se localize, quando apresentada 

certidão da respectiva matrícula (fls. 233/234), será realizada por termo 

nos autos (§1º, do Art. 845, do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC).

Após, intime-se o executado, bem como o cônjuge do executado, se 

houver, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação, no prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 842 do 

CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Ato contínuo, após a providência a ser tomada pela exequente (caput, do 

art. 844, do CPC), com relação à averbação da penhora no registro 

competente, proceda-se à avaliação, intimando-se as partes envolvidas 

no litígio.

Na sequência, tornem conclusos para outras deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 04 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57776 Nr: 1943-54.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICÍNIA CESCONETTO WORM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que já houve a expedição da RPV, aguarde-se a juntada 

aos autos das informações acerca do depósito dos valores devidos.

Após, proceda o Senhor Gestor com os procedimentos necessários para 

a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores depositados, 

observando-se a conta bancária informada à fl. 136.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 04 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55577 Nr: 105-76.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA, VALMIR LUIZ 

GUEDES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., USINA 

JACIARA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4.737, José 

Armando da Glória Batista - OAB:41.775 - SP, JOSÉ ARMANDO DA 

GLÓRIA BATISTA - OAB:41775, Mariana Aravechia Palmitesta - 

OAB:299.951 - SP, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Vistos etc...Tendo em vista a inércia acerca da ausência da citação do 

litisdenunciado, torno sem efeito a denunciação da lide de Allianz Seguros 

S/A, prosseguindo-se o presente feite em relação aos demais 

requeridos.Alega a requerida Energisa ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da demanda, pois o acidente ocorreu em rede particular de 

energia.Entretanto, averiguar se de fato o acidente ocorreu em rede 

particular, e se ainda assim haveria responsabilidade da concessionária 

de energia elétrica, a meu ver, é matéria meritória e demanda dilação 

probatória.Aliás, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, é no sentido de que é reponsabilidade da concessionária de 

serviço público e fornecimento de energia elétrica a manutenção e 

conservação das redes de energia elétrica, inclusive nas redes 

particulares, vejamos:...À míngua de outras matérias preliminares, declaro 

o feito saneado.Fixo os pontos controvertidos a serem elucidados: a) ato 

ilícito praticado; b) a ocorrência do dano; c) nexo de causalidade; d) culpa 

do agente; e) se o acidente ocorreu em redes particulares; e) caso o 

acidente tenha ocorrido em redes particulares, se existe responsabilidade 

da concessionária de energia elétrica. 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.Às providências.Jaciara - MT, 03 de julho de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 317 Nr: 59-59.1992.811.0010

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELSO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO HELMUT SULZBACHER, CLOVIS 

FIGUEREDO CARDOSO, JOÃO BORGES FILHO, JOSÉ ANTONIO SCARPIM, 

AREDSON ESTEVAM DE MIRANDA, SEBASTIÃO MARTINS SEVERINO, 

VALTER ANTONIO SOARES, ABIEZER FERREIRA DA SILVA, IRON 

REZENDE ANDRADE, VICENTE DE PAULA GOMES, ADEMIR PASSARELLI, 

JURANDIR PEREIRA DA SILVA, JOSE PIRES MASSARIOL, ADEMIR 

CEZARIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, REMI CRUZ 

BORGES - OAB:11.148-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.
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Trata-se de Ação Cautelar de Sequestro julgada procedente, conforme fls. 

123/126.

Às fls. 436/437 houve a conversão do sequestro em penhora dos bens 

arrolados com a inicial.

Embora o presente feito tenha sido jugado há mais de 20 anos, até a 

presente data não houve comprovação da averbação da penhora em 

todos os imóveis.

Assim, defiro o requerido pelo Parquet no item “b” das fls. 678/679, e 

determino seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT 

para que promova a averbação da penhora na matrícula dos imóveis 

constantes nas relações de fls. 13/14, 16/17, 20, 22, 23 e 24, caso ainda 

não tenha sido providenciadas, devendo juntar aos autos as certidões 

atualizadas de todas elas.

Deverá ainda, o Sr. Tabelião juntar aos autos as certidões atualizadas das 

matrículas R/4885, R/1132, R/10795 e R/15761, com as devidas 

averbações, conforme determinado nos itens “a” e “b”, da decisão de fls. 

654/655.

Por fim, ante a concordância do exequente (fls.676/677) e parecer 

favorável do Ministério Público (fls. 678/679), defiro os pedidos formulados 

às fls. 592/600 e 619/623, e determino a liberação da penhora que recai 

sobre os imóveis matriculados sob nº. R/1.547 e R/3.385, do CRI de 

Jaciara/MT.

Aportando aos autos as certidões anteriormente citadas, estas deverão 

ser juntadas na ação principal (Ação Popular código 243), onde tramitará a 

execução.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 4 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51697 Nr: 242-92.2013.811.0010

 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: JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação Revisional de Contratos c/c Repetição de Indébitos com 

Pedidos de Antecipação de Tutela proposta por JAIRO ROBERTO 

DEGASPERY FREITAS, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A, devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos, fls.05/83.

Recebida a inicial e deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada às 

fls.85/87.

Às fls.92/156 a parte requerida apresentou contestação.

Às fls. 158/166 o autor impugnou a contestação.

Às fls.184/189 foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes 

os pedidos iniciais.

Às fls.190/217, a parte requerida interpôs recurso de apelação o qual foi 

parcialmente provido.

Às fls. 228/232 as partes informam que entabularam acordo (datado de 

30/09/2015, o qual fora juntado em 07/05/2018), bem como pugnaram pela 

sua homologação e extinção do feito.

Fundamento e Decido.

Não havendo qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste extrajudicial.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC, 

homologo por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

o acordo de fls. 228/232.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Custas remanescentes se houver, pela parte requerente, conforme 

acordado.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com baixa nos registros e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9405 Nr: 1552-56.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MACIEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL BATISTA, EFIGENIO BATISTA 

LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT, OSVALDO ANTONIO RIBEIRO - OAB:1.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente objetivando a suspensão do 

presente cumprimento de sentença, conforme fl.230.

Contudo, tendo em vista que já houve suspensão do processo 

aproximadamente 03 (três) anos, nos termos do §2º do artigo 921 do CPC, 

determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, devendo ser 

excluído o processo do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, que no presente caso é de 05 (cinco) anos, sem 

manifestação do credor, conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8253 Nr: 521-98.2001.811.0010

 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): OLMIRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente objetivando por mais uma vez a 

suspensão do presente cumprimento de sentença, conforme fls.255/256.

 Contudo, tendo em vista que já houve suspensão do processo 

aproximadamente 02 (dois) anos, nos termos do §2º do artigo 921 do CPC, 

determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, devendo ser 

excluído o processo do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, que no presente caso é de 05 (cinco) anos, sem 

manifestação do credor, conforme o art. 921, §4º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46870 Nr: 1947-96.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS-ME, 

GERALDO FERREIRA DOS ANJOS, ANSELMO CELESTE PARMIGIANI, 

TEREZINHA MARIA PARMIGIANI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Defiro o pedido de realização de hasta pública (fl. 146).Para 

realização do ato requerido, NOMEIO como leiloeiro judicial o Sr. Flares 

Aguiar da Silva, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCEMAT sob nº 19/2010, 

(End.: Av. Historiador Rubens de Mendonça, n° 1836, sala 607, Edifício 

Work Center, Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: Cuiabá/MT, Tel: (65) 

3025-7500 / 99946-4717, dadivaleiloes@gmail.com.Ficam autorizados os 

funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a providenciar o 

cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o 

bem penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o 

ingresso dos interessados, designando-se datas para as 

visitas.Igualmente, ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, 

devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para 

inseri-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno 

conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado 

em que se encontram.FIXO a comissão do leiloeiro nomeado no percentual 

de 5% (cinco por cento) do valor do(s) bem(s) arrematado(s), não se 

incluindo no valor do lance, devendo ser depositado de imediato, com 

prévia informação aos interessados.O leilão deverá ser realizado em uma 

única etapa, por valor não inferior a 50% da última avaliação atualizada 

(art. 891, paragrafo único, do CPC), ou 80% do valor de avaliação 

atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz (art. 896 do CPC).O 

pagamento do preço ofertado no leilão deverá ser feito de uma única vez, 

em até 24 horas, após ter sido declarada a proposta vencedora pelo 

leiloeiro (art. 892 do CPC). Caberá ao leiloeiro realizar a publicação do 

edital, inclusive virtualmente, constando todos os requisitos do artigo 886 

do CPC.O edital deve conter todos os requisitos estabelecidos no art. 887 

do Código de Processo Civil....Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 03 de julho de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31268 Nr: 3094-31.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CONCEIÇÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Monitória, em fase de cumprimento de sentença, 

proposta por NELSON CONCEIÇÃO RODRIGUES em face de RAIMUNDO 

NONATO DE SOUZA, devidamente qualificados.

Com a inicial juntou documentos, fls. 08/20.

 Recebida a inicial às fls. 21/22.

Citado o réu por edital, fora nomeado curador especial em seu favor, o 

qual apresentou contestação por negativa geral, conforme fls. 34/36.

Às fls. 37/38 fora prolatada sentença de mérito, julgando procedente o 

pedido inicial.

Transitada em julgado a sentença, o requerente pugnou pelo cumprimento 

da sentença, fls.39/42.

Fora realizado buscas de bens em nome do executado, via sistemas 

BACENJUD e RENAJUD, tendo êxito apenas a busca realizada pela 

primeira vez via BACENJUD, fls.44/60.

Entre inúmeras buscas infrutíferas via Sistema Bacenjud, e a ausência de 

indicação de outros bens pela parte exequente, esta vem à fl. 96, pugnar 

pela desistência da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da desistência do presente cumprimento de sentença, a extinção 

do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da ação e, por consequência julgo o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas remanescentes se houver, pela parte executada.

Ciência à DPE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45611 Nr: 525-86.2011.811.0010

 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): RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA 

CESNIQUE ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 Vistos etc.

É de se ver que o presente processo teve desfecho (fl. 114), sendo este 

extinto pelo cumprimento da obrigação, fl. 114, com posterior certificação 

do trânsito em julgado (fl. 117).

Dessa forma, determino a remessa dos autos à central de arrecadação 

para as providências necessárias, se for o caso.

Após, ao arquivo definitivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48444 Nr: 94-18.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos acerca dos cálculos apresentados pela credora no 

petitório de fls. 392/396, nos termos do art. 525, § 11 do CPC.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e expeça-se 

Certidão de Crédito para que a parte exequente providencie a habilitação 

do crédito no quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação 

judicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98751 Nr: 5533-34.2017.811.0010

 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: APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:13.305-E, 

JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - 
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OAB:3589-B/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos deduzidos na petição inicial formulados por APARECIDA 

PEREIRA DE OLIVEIRA em face do BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, 

para CONDENAR a empresa ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de danos morais, cujo termo inicial da incidência da correção 

monetária pelo IGP-M se identifica com o momento da fixação do quantum 

indenizatório, ou seja, a partir da prolação da sentença – Súmula n.º 362 

do C. STJ, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês da data do 

evento danoso.Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios em favor dos causídicos 

da parte autora, o qual fixo em 10% do valor do montante da condenação, 

conforme preceitua o art. 85, §§1 e 2º, do NCPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias. Às 

providências.Jaciara/MT, 05 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90211 Nr: 1486-17.2017.811.0010

 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: ADALTON DE SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 ).Sem maiores delongas, com fundamento no que dispõe o Art. 487, III, 

alínea “a” do NCPC, resolvo o mérito do pedido e HOMOLOGO o 

reconhecimento tácito da procedência do pedido formulado na ação pelo 

que CONDENO a autarquia ré a pagar as parcelas atrasadas desde a data 

do requerimento administrativo (29/08/2016), ressalvadas as parcelas 

alcançadas pela prescrição.Observe-se que os valores deverão ser 

atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que 

seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas, ante o disposto no Provimento 

41/2016 do CNCGJ/TJMT. Condeno a autarquia ré ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas, não devendo incidir sobre as prestações 

vincendas, o que faço com fundamento no Art. 85, §2º, do NCPC e súmula 

111 do STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas.”Sentença não sujeita ao duplo grau 

de jurisdição (§3º, inciso I, Art. 496, NCPC).Intimem-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.Jaciara - MT, 04 de julho 

de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93477 Nr: 3046-91.2017.811.0010

 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: MARIA LÚCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402, EMILLY SILVA DE CARVALHO - OAB:22.883-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 800,00 (§8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil). Entretanto, concedo o benefício processual da gratuidade 

de justiça devendo as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficar 

sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, 

§3º do NCPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se 

ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa.Jaciara/MT, 04 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48414 Nr: 59-58.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 28173 Nr: 1609-93.2009.811.0010

 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: FAUSTINA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135/INSS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001408-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA JORDAO FURLAN (REQUERENTE)

HUGO JORDAO FURLAN (REQUERENTE)

TELMA DE FATIMA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANCIA JORDAO FURLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001408-69.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

HUGO JORDAO FURLAN, TELMA DE FATIMA FURLAN, MARCIA JORDAO 

FURLAN REQUERIDO: CONSTANCIA JORDAO FURLAN Vistos etc. O 

arrolamento é forma simplificada de inventário-partilha, através da redução 

e simplificação de atos procedimentais. O critério para admissão do 

arrolamento sumaríssimo no atual código é de que o valor dos bens do 

espólio seja igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, pouco 

importando que existam incapazes interessados no inventário ou que os 

herdeiros não estejam de acordo com a partilha apresentada pelo 

inventariante. Analisando-se a via eleita, constata-se que o pedido inicial 

foi formulado nos termos do procedimento previsto no Art. 664 do Código 

de Processo Civil, que trata do arrolamento sumaríssimo de bens do 

espólio. Destaca-se que a adoção do rito do arrolamento sumaríssimo é de 

natureza cogente. Nesse sentido, desfilam os denodados Guilherme 
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Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Arrolamento 

Sumaríssimo. Cabe arrolamento sumaríssimo quando o valor dos bens do 

espólio for igual ou inferior a mil salários mínimos. O arrolamento 

sumaríssimo pode ser realizado ainda que exista interesse de incapazes, 

desde que haja a concordância das partes e do Ministério Público (art. 

665, CPC). O que interessa para que caiba o arrolamento de que trata o 

art. 664, CPC, é o valor dos bens do espólio. Nenhuma influência tem o 

valor da herança. O que interessa é o valor dos bens do espólio. Pouco 

importa que existam incapazes interessados no inventário ou que os 

herdeiros não estejam de acordo com a partilha apresentada pelo 

inventariante. O arrolamento sumaríssimo é obrigatório.” (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 757). Diante da certidão de óbito anexada com a petição inicial, 

DECLARO aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

CONSTÂNCIA JORDÃO FURLAN, pelo rito sumaríssimo do arrolamento, e 

nomeio inventariante HUGO JORDÃO FURLAN, independentemente da 

subscrição de termo e de prestação de compromisso legal, ficando, 

todavia, cientificada de que deverá bem e fielmente desempenhar as 

atribuições que lhe foram confiadas (CPC, art. 660). Intime-se a 

inventariante para que junte aos autos prova de quitação dos tributos 

relativos aos bens do espólio e suas rendas, na inteligência do §5º, do art. 

664, do CPC, havendo de ser observado o §4º do mesmo artigo, tudo no 

prazo de 30 (trinta) dias. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Após, tornem os autos 

conclusos para outras deliberações. Às providências. Jaciara/MT, 05 de 

julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SHUENQUENER (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)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000931-46.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ESTER SHUENQUENER RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Cobrança requerido pela parte autora 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados. O processo teve 

seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao procedimento eleito. 

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação. Vieram os autos conclusos. 

É o que merece registro. DECIDO. Embora a conciliação seja o objetivo a 

ser perseguido pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, 

o (a) magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o 

ato depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é 

facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, 

explicar os motivos da recusa, baseados 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 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado 

entre as partes. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, ao arquivo. Às providências. Jaciara/MT, 5 de julho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60591 Nr: 3544-95.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida de ref. 34 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74559 Nr: 316-44.2016.811.0010

 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:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a exequente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada de ref. 11 e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87936 Nr: 327-39.2017.811.0010

 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: ELOIR LUIZ FROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA-EPP, BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171MS

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida de ref. 37 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62049 Nr: 119-26.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO HOTEL PARAÍSO DAS ÁGUAS 

LTDA, AREDSON ESTEVAM DE MIRANDA, MARCIA MICHELATO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86661 Nr: 5473-95.2016.811.0010

 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): RAFAEL MARTINS SONSIN, PAULA KAROLINE 

SALDANHA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada de ref. 49 e 

requerer o que de direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87936 Nr: 327-39.2017.811.0010

 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: ELOIR LUIZ FROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA-EPP, BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171MS

 Processo nº. 2490-89.2017.811.0010

 Código 87936

Requerente: Eloir Luiz Froza

Requerido: Nit-Form papelaria e Informática – EPP e Banco Santander 

(Brasil) S/A

VISTOS ETC,

ELOIR LUIZ FROZA ajuizou a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Levantamento de Protesto e Indenização por Danos Morais”, 

em face de NIT-FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA – EPP e BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, almejando a concessão da tutela de urgência 

com vistas ao levantamento de protesto junto ao Cartório do 2º Ofício de 

Jaciara e exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito por 

suposta dívida contraída de forma fraudulenta através de duplicata 

simulada.

Requereu ainda o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ao 

argumento de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento.

A gratuidade da justiça foi indeferida (ref. 4).

O autor pleiteou a reconsideração da decisão, juntando novos 

documentos (ref. 8).

É o relato necessário.

Decido.

1. Da gratuidade das custas judiciais.

Compulsando novamente os autos, sobretudo os novos documentos 

juntados pelo autor à ref. 8, entendo que o pedido de justiça gratuita 

comporta deferimento, nos termos do art. 98, do NCPC, verbis:

‘Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.”

Os extratos bancários e fotografias do estabelecimento do autor juntados 

aos autos evidenciam sua situação de vulnerabilidade financeira, 

impondo-se a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de 

obstaculização do acesso ao Poder Judiciário.

Nessa toada:

“Não existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção 

de veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. 

(TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de 

Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE 

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A 

parte que declara não ter condições de arcar com as custas do processo 

e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem 

direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 

1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir 

o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso 

provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 

19/01/10).

Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade da justiça.

2. Da tutela provisória de urgência.

Quanto ao pedido de liminar a pretensão exposta na peça inaugural 

prospera.

Acerca da tutela de urgência, o art. 300, do NCPC 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, na 

medida em que é plenamente plausível a alegação do autor quanto ao total 

desconhecimento do débito protestado, em razão da origem da dívida e 

localização da suposta empresa credora.

Noutro giro, a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência 

– perigo de dano – é indiscutível nos autos diante da impossibilidade de 

obtenção de crédito pelo autor enquanto perdurar a constrição cadastral.

Ademais, não vislumbro nos autos o risco de perigo de irreversibilidade 

com a concessão da liminar, considerando a possibilidade de revogação 

da medida a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do Caderno 

Processual:

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do 

processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.”

De rigor, portanto, a concessão da liminar para suspender os efeitos do 

protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao 

débito mencionado na peça inicial.

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 NCPC, 

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 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 magistrado 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 
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fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em multa 

diária por descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais).

Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 

do NCPC) para o fim específico de determinar aos demandados que 

providenciem o levantamento do protesto e a exclusão do nome do autor 

do rol de inadimplentes do SPC e SERASA, referente ao débito 

mencionado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais).

Citem-se os requeridos para, com fundamento no art. 334 do NCPC, 

comparecerem à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta 

comarca, ou, caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, 

apresentar pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 

10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e apresentarem sua 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, que será contado a partir 

da data do protocolo do cancelamento da referida audiência ou da 

realização da última sessão de conciliação, quando não houver acordo 

(art. 335 do NCPC) sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 344 

NCPC).

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 do Requerente/Consumidor que não detém o 

mesmo grau de informação, inclusive técnica, do Requerido/Fornecedor, 

com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor e 

art. 373, § 1º, do NCPC, DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

incumbindo aos requeridos o ônus de comprovar a origem da dívida 

negativada em nome do autor, haja vista, especialmente, a total 

impossibilidade do postulante fazer prova de fato negativo – prova 

diabólica.

Oficie-se o Cartório do 2º Ofício de Jaciara – Cartório Machado, bem como 

o SPC e SERASA de todo o teor desta decisão, devendo ainda encaminhar 

a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 08 de maio de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52461 Nr: 1040-53.2013.811.0010

 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: LEONIL PILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiciane Rodrigo de Arruda - 

OAB:13.822, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

APOSENTADORIA POR IDADE, razão pela qual CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Lonil Pilla, no valor do salário-benefício de 

acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, ao 

pagamento do 13º salário, COM INÍCIO DO PAGAMENTO A PARTIR DE 

01/01/2014.Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Quanto às prestações vencidas COM INÍCIO DO 

PAGAMENTO A PARTIR DE 01/01/2014, 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.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), tendo em vista o disposto no artigo 85, § 8º do Código de Processo 

Civil. 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.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

posto que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior 

a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença 

ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do 

Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 

13.105/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 

29 de maio de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91833 Nr: 2296-89.2017.811.0010

 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: JULIA MARINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2296-89.2017.811.0010

Código n.º 91833

Requerente: Julia Marino dos Santos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Julia 

Marino dos Santos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificado nos autos.

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

agosto de 2018, às 15h30min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado especial do de 

cujus e da parte autora.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 5 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 801 Nr: 301-42.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIWTON ROBERTO PEREIRA CHAVES, SIDNEY 

MARINHO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESBLA COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A, 

JORGE LUIZ CARAN, RICARDO REYNALDO FALAVIGNA, MARIA DA 

GRAÇA TARRAF CARAN, LEONARDO BRUNET MENDES DE MORAES, 

FRANCISCO CORREIA BORDALA GARCIA, JOÃO BARROS DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA DE FÁTIMA DA SILVA 

CABELEIRA - OAB:57.494, WESLEY CHRISTINA MARINHO SANTIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:7941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VERRI JUNIOR - 

OAB:27555/SP, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT, JOÃO 

CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4611-A/MT, LUCIANA 

GAMBALLI CORRÊA DA COSTA - OAB:4.726/MT

 Processo nº. 301-42.1997.811.0010

 Código 801

Exequente: Niwton Roberto Pereira Chaves e Outra

Executados: Mesbla Comércio Internacional S.A. e Outros

VISTOS ETC,

Prestadas as informações necessárias, devolvo os autos à secretaria 

para as devidas providências.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 05 de julho de 2018.
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Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86723 Nr: 5491-19.2016.811.0010

 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): RAFAEL MARTINS SONSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os executados devidamente intimados da penhora 

conforme ref. 50, não se manifestaram. Certifico ainda que, faço expedir 

intimação ao exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

acerca da juntada do mandado de ref. 50 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65978 Nr: 1467-79.2015.811.0010

 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: MOACIR BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de ref. 31 e 

requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61548 Nr: 3934-65.2014.811.0010

 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: PATRICIA SILIVÂNIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANY FABIA PINHEIRO 

RODRIGUES - OAB:14466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:15182/A, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556

 Certifico e dou fé que, a r. sentença de ref. 31 transitou em julgado sem 

interposição de recurso. Certifico ainda que, os autos permanecerão no 

cartório por 30 dias e após serão encaminhando à Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63629 Nr: 719-47.2015.811.0010

 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: JCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO PATERNOST DE 

FREITAS - Defensor Público - OAB:14285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 Processo nº. 719-47.2015.811.0010

Código 63629

Requerente: Júlio Cezar de Araújo.

Requerido (a): Pedro Henrique Martins de Oliveira, representado por sua 

genitora Suzane Martins Rocha.

VISTOS ETC.,

Trata-se de “Ação Revisional de Alimentos” proposta por Júlio Cezar de 

Araújo em face de Pedro Henrique Martins de Oliveira, representado por 

sua genitora Suzane Martins Rocha, já qualificados nos autos.

Realizada audiência de instrução e julgamento, as partes entabularam 

acordo buscando extinguir a presente demanda (ref. 103).

O Ministério Público presente manifestou-se favorável à homologação do 

acordo.

Em ref. 114 a parte autora deu ciência ao acordado, requerendo a 

extinção do feito.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, e 

cuidaram para que os direitos da criança fossem devidamente 

resguardados, não havendo óbice para o não acolhimento do pleito 

apresentado.

Ademais, o Ministério Público demonstra sua concordância com o pedido.

Destarte, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

presente acordo celebrado entre as partes (ref. 103), com fundamento 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Transitada em Julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de março de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 69805 Nr: 11816-44.2015.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON RUY OLIVEIRA BARBOZA, BRUNA CRISTINA 

FACCO RIBEIRO ZANELLA, SIDNÉIA DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Jaciara - Ademir Gaspar 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58358 Nr: 2337-61.2014.811.0010

 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: VERA LUCIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962-MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 2324

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54558 Nr: 3011-73.2013.811.0010

 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: GEROGE DOUGLAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52464 Nr: 1043-08.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO NUNES DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de 

CITAÇÃO. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho 

de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CG. Devendo 

comprovar nos autos o depósito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55541 Nr: 73-71.2014.811.0010

 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: DELCIO JOSÉ BOLZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FLÁVIO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação da parte 

requerida para contrarrazoar o recurso de apelação. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50465 Nr: 2290-58.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15.999-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211648SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado do exequente, via DJE para, no prazo legal manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entendcer de dirteito. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47907 Nr: 3166-47.2011.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280, MARIA 

ANGÉLICA CORRÊA PRIMO - OAB:13470-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte requerida, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47728 Nr: 2968-10.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY NILDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72516 Nr: 12702-43.2015.811.0010

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI APARECIDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO - OAB:11003-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar a CONTA BANCÁRIA para realizar a 

transferência do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46939 Nr: 2026-75.2011.811.0010

 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: JOÃO CARLOS GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA DA SILVA, ALMIR CALOU LOPES, 

ANTÔNIO EDILSON DA SILVA, SEBASTIÃO DIMAS TAVARES, 

CEREALISTA MATO-GROSSENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requererem o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001105-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MARTINEZ DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001105-55.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: FABRICIO MARTINEZ DA COSTA VISTOS ETC, PORTOSEG 

S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ajuíza a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de FABRICIO MARTINEZ DA 

COSTA, almejando a concessão da liminar de busca e apreensão do 

seguinte bem: “AUTOMÓVEL, Modelo: NOVO VOYAGE COMFORTLINE 1.6 

8V, Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 9BWDB05U1AT138627, Ano 
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Fabricação: 2009, Ano Modelo: 2010, Cor: PRATA, Placa: NPO5968, objeto 

de contrato de alienação fiduciária nº 018654129, acostado aos autos. 

Asseverou que o réu tornou-se inadimplente com as obrigações 

assumidas em contrato, o que ocasionou o vencimento total da dívida, 

tendo sido constituído em mora por meio de protesto, após notificação 

extrajudicial infrutífera, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto lei 911/69, 

alterado pela Lei 13.043/2014, razão pela qual é de rigor o deferimento da 

liminar de busca e apreensão almejada. Com a inicial vieram documentos. É 

o relato do necessário. Decido. A liminar de busca e apreensão deve ser 

deferida, porquanto comprovados os pressupostos legais necessários 

para tanto, nos termos do disposto no Decreto-Lei 911/69, com as 

alterações da Lei nº. 10.931/2004 e Lei nº 13.043/2014, especialmente 

diante da comprovação da constituição da mora do requerido. É certo que 

de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto Lei 911/69, alterado pela Lei n° 

10931/2004, o devedor pode, no prazo de 05 (cinco) dias após executada 

a liminar de busca e apreensão, pagar a “integralidade da dívida 

pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: “DIREITO CIVIL. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA 

(PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO MANTIDA.1. A atual 

redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a 

purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade 

da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, 

livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (AgRg no REsp 1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 

11/02/2014). Certo é que lei especial nova geralmente traz normas a par 

das já existentes; normas diferentes, novas, mais específicas do que as 

anteriores e que, como o Código de Defesa do Consumidor não regula 

contratos específicos e em casos de incompatibilidade, há clara 

prevalência da lei especial nova. Nesse passo, transcrevo o voto 

proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do acórdão o 

Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A hipótese legal, 

para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias previstos em 

lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "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 de ônus". Nesse passo, cumpre consignar que, 

evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual 

envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 

LIMINAR de busca e apreensão do veículo “AUTOMÓVEL, Modelo: NOVO 

VOYAGE COMFORTLINE 1.6 8V, Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 

9BWDB05U1AT138627, Ano Fabricação: 2009, Ano Modelo: 2010, Cor: 

PRATA, Placa: NPO5968, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

com as alterações da Lei 13.043/2014. Executada a liminar, cite-se o 

requerido para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a 

integralidade do débito, correspondente às parcelas vencidas e 

vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do §2º do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; b) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá o requerido, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem o patrono do autor. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força policial 

para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e apreensão. 

Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso necessário. 

Certifique-se que as intimações sejam dirigidas exclusivamente em nome 

da advogada Rosângela da Rosa Corrêa - OAB/MT 16.308-A. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara, 

5 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001304-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001304-77.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: SANDRO 

LUCIO FERNANDES DA SILVA VISTOS ETC, DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA ajuíza a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA, almejando a 

concessão da liminar de busca e apreensão do seguinte bem: “Automóvel 

– Marca: TOYOTA – Modelo: COROLLA Placa: OBP6352 – CHASSI: 

9BRBDWHE6F0253454 Ano/Modelo: 2015/2015 – Cor: PRATA”, objeto de 

contrato de alienação fiduciária acostado aos autos. Asseverou que o réu 

tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas em contrato, o que 

ocasionou o vencimento total da dívida, tendo sido constituído em mora por 

meio de notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto 

lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, razão pela qual é de rigor o 

deferimento da liminar de busca e apreensão almejada. Com a inicial 

vieram documentos. É o relato do necessário. Decido. A liminar de busca e 

apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados os pressupostos 

legais necessários para tanto, nos termos do disposto no Decreto-Lei 

911/69, com as alterações da Lei nº. 10.931/2004 e Lei nº 13.043/2014, 

especialmente diante da comprovação da constituição da mora do 

requerido. É certo que de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto Lei 

911/69, alterado pela Lei n° 10931/2004, o devedor pode, no prazo de 05 

(cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas do que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "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 de ônus". Nesse passo, cumpre consignar 

que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação 

contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 
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LIMINAR de busca e apreensão do veículo “Automóvel – Marca: TOYOTA 

– Modelo: COROLLA Placa: OBP6352 – CHASSI: 9BRBDWHE6F0253454 

Ano/Modelo: 2015/2015 – Cor: PRATA”, nos termos do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Executada a 

liminar, cite-se o requerido para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, desde que 

pague a integralidade do débito, correspondente às parcelas vencidas e 

vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do §2º do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; b) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá o requerido, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem qualquer das pessoas 

indicadas no item “d” do pedido. Lavre-se o termo de compromisso de 

depositário fiel do bem e expeça-se mandado de busca e apreensão. 

Autorizo o concurso da força policial para assegurar o cabal cumprimento 

da medida de busca e apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 

212 do CPC, caso necessário. Certifique-se que as intimações sejam 

dirigidas exclusivamente em nome do advogado EDEMILSON KOJI 

MOTODA OAB - MT: 18733-A; Às providências. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara, 4 de julho de 2018. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 25019 Nr: 1352-05.2008.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/07/2018 às 

13h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Intime-se o Defensor 

do acusado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000465-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIDES CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13748166 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA DE MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13865919 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000546-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDIONE DA GLORIA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13861380 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FERNANDES LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/08/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FERNANDES LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

GILBERTO RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE DOS SANTOS WIDAL GARCIA OAB - MT21862/O 

(ADVOGADO)

VICTOR RAFAEL LOPES OAB - MT22995/O (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGUES DA SILVA OAB - 631.260.951-00 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

EMANUELLE DOS SANTOS WIDAL GARCIA OAB: MT21862/O Endereço: 

desconhecido Advogado: VICTOR RAFAEL LOPES OAB: MT22995/O 

Endereço: RUA ACORIZAL, 130, CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-405 

Advogado: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB: MT16834/O Endereço: 

RUA ACORIZAL, 130, CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-405 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/08/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARY DIANA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB: MT0021521A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/08/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000454-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para retirar a 

certidão de crédito que encontra-se nesta Secertaria. Posto isto, 

encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010789-84.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIZA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para retirar a 

certidão de crédito que encontra-se nesta Secertaria. Posto isto, 

encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010587-10.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIZANE HERMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELY ARANDO ALVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para retirar a 

certidão de crédito que encontra-se nesta Secertaria. Posto isto, 

encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECI DE SA TELES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB: MT24127/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/08/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000843-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSICLEIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB: MT23938/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECI DE SA TELES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB: MT24127/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/08/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000930-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FABIANO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Companhia Energetica do Ceara (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CALILA ROCHA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 14026380, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-07.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDIENE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000079-22.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 5 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92539 Nr: 2919-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar acerca da petição 

acostada de ref. 34, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72891 Nr: 2612-49.2015.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLY ALBERTO HEITMANN 

NETO - OAB:20763/O

 Vistos etc.

Ante o declínio da nomeação de fl. 53, NOMEIO como curador especial do 

requerido o Dr. Willy Alberto Heitmann Neto, que deverá ser intimado 

pessoalmente para promover a defesa do Sr. CRISTIANO SCHMTZ no 

prazo legal.

Com a contestação, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública para 

impugná-la.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67430 Nr: 3987-22.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Oliveira & Cia Ltda ME, Marcos 

Rogério de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a regularidade da transação entabulada pelas partes, sem delongas, 

ressalvados má-fé, conluio, fraude ou simulação, HOMOLOGO o acordo 

de ref. 62 para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

No mais, ante a informação de que o pactuado entre as partes foi 

integralmente cumprido (ref. 67), JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea “b” do 

Novo Código de Processo Civil.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, nos termos do art. 90,§2º, do CPC/2015.

Com o transito em julgado, arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85121 Nr: 4737-53.2016.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Aparecido Guideli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Balbino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdemiro Adauto de Souza - 

OAB:21728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Nos termos do artigo 5º § 3º do Provimento n° 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) 

que foi condenado nos termos da r.sentença. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e valor de taxa 

sendo R$ 132,08 (Cento e trinta e dois reais e oito centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmtj.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS OLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no Protocolo Geral do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37262 Nr: 1430-04.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josefa Riguete Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 
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Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar acerca dos 

documentos de fls. 126/127, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29747 Nr: 2318-41.2008.811.0018

 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: Celia Regina da Costa Galdino Peres, Maria Alice da 

Costa Galdino Cezar, Mauro de Souza Cesar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leticia da Costa Galdino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consdierando a juntada da carta precatória e suas razões da devolução, 

impulsiono ao DJE para proceder a intimação da parte autora, na pessoa 

de seu patrono, Milton Queiroz Lopes, OAB/MT 9821-A, para manifestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101917 Nr: 7749-41.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Zilinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência 

do Oficial de Justiça no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95287 Nr: 4247-94.2017.811.0018

 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: Dalmir Dionei Barela Iori, Sonia Maria Semensato Iori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Impulsiono a aprte autora para manifestar acerca da petição de ref. 55, no 

prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41753 Nr: 2188-46.2011.811.0018

 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: José Carlos Candido, Silvia Regina Binotti Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Arthur Olimpio dos Santos 

Sobrinho-rep. Luana Maira Soares de Melo Santos., Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 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

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados nestes embargos de terceiro, confirmando a liminar concedida 

às fls. 35/35-v para determinar o levantamento definitivo da penhora 

determinada nos autos nº 35089, do bem imóvel inscrito na matrícula 4.998 

do CRI de Juara-MT, extinguindo o feito com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I do CPC.CONDENO, os embargados ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, do CPC, fixo em 10% do valor da 

causa.Traslade a presente sentença para os autos nº 531/2009, código 

35089.Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35089 Nr: 2663-70.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Olimpio dos Santos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o julgamento dos embargos de terceiros em apenso, 

intimem-se as partes para pugnarem o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57074 Nr: 3308-90.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ben Hur Carvalho Cabrera Mano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Balanças Saturno S/A, Fundos de 

Investimentos em Direitos Creditórios da Ind. EXODUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Trizolini - 

OAB:192978 SP, Eder Vieira Flores - OAB:39693 OAB/RS, Fabio de 

Alencar Karamm - OAB:184968 SP, Santiago Fernando do 

Nascimento - OAB:61.890 OAB/RS, Vinicius Espindola Anderle - 

OAB:69.654 OAB/RS

 DESPACHO

Defiro o pedido de fls. 201/202 e, remarco a audiência anteriormente 

designada para o dia 25.07.2018 às 13h30.

Mantenho as demais determinações da decisão de fls. 198.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77943 Nr: 1080-06.2016.811.0018

 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: Osmar Aparecido Guideli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Francisco Afonso 

Fernandez - OAB:12487, Jonatas Batista - OAB:25612 SC, Valdemiro 

Adauto de Souza - OAB:21728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita. INTIME-SE a parte autora para recolher o valor das custas 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para 

deliberação.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61855 Nr: 4474-26.2013.811.0018

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESL, MASL, CEFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se pessoalmente a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção anômala, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 8228 Nr: 1900-16.2002.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair de Almeida Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amiraldo Rezende Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 D E S P A C H O

Proferida sentença nos autos apenso código n. 64947, manifeste-se a 

parte autora requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60266 Nr: 2848-69.2013.811.0018

 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: Maria da Caridade de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, para querendo, oferecer contrarrazões 

ao Recurso de Apelação fl.109/113, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56285 Nr: 2518-09.2012.811.0018

 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: Agostinho Mariano da Costa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.153/157, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36919 Nr: 1087-08.2010.811.0018

 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: Aristides José Botelho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se pessoalmente a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção anômala, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55171 Nr: 1366-23.2012.811.0018

 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: MRAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 D E S P A C H O

Intime-se pessoalmente a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção anômala, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32857 Nr: 716-78.2009.811.0018

 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 Gomes de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Diante das circunstancias narradas pela parte, RENOVO o prazo para 

partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64442 Nr: 1772-73.2014.811.0018

 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: Ines Erlich da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT

 D E C I S Ã O

Considerando a correição realizada pela e. Corregedoria de Justiça nesta 

Comarca nos dias 20 e 21 de junho de 2018.

 Considerando que foi determinado por este Juízo somente a autorização 

de carga rápida pelos advogados, na semana do dia 18 à 25 de junho de 

2018, RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo 

o conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo será analisado pelo Tribunal, conforme sistemática do 

novo código de ritos.

Abra-se vista ao apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, ex vi artigo 1.010, §1º do CPC.

Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões de tudo 

certificando, REMETAM –SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55727 Nr: 1945-68.2012.811.0018

 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: Brazelino Faria de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.129/132, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55414 Nr: 1621-78.2012.811.0018

 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: Ivani Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.171/174, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61090 Nr: 3705-18.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milano Estruturas Metalicas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH GHEDIN ORLANDIN - 

OAB:OAB/SC34.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando que os patronos do requerente não se manifestaram nos 

autos conforme certidão de fls. 276, DETERMINO que a parte autora seja 

intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56309 Nr: 2545-89.2012.811.0018

 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: Anatalia Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.115/119, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29789 Nr: 2337-47.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciele Alacoque Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença, movida por BANCO ITAUCARD S/A, 

em face de GRACIELE ALACOQUE ALVES, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro a parte exequente foi intimada para manifestar nos 

autos (f. 113), inclusive com intimação pessoal (f. 114) e mantendo-se 

inerte (f. 115).

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Custas pela parte exequente.

 Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57316 Nr: 3560-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giraldelli & Giraldelli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA HELENA GIRALDELLI 

- OAB:9.141 /MT

 D E S P A C H O

I. Constato que não há avaliação do bem dado em penhora às f. 15. 

Portanto, determino a avaliação “in loco” do imóvel em questão, fazendo 

menção de suas características físicas, bem como das benfeitorias 

existentes no imóvel.

II. Juntado aos autos o auto de avaliação, intimem-se as partes para 

manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a 

ausência de manifestação/impugnação será interpretada como 

aquiescência a avaliação.

III. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

 IV. Havendo impugnação, venham os autos conclusos.

V. Caso não haja impugnação, proceda-se novamente a intimação da 

leiloeira nomeada fazendo-se cumprir a decisão de f. 76.

 Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43239 Nr: 350-34.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, para o regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 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 
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Oliveira - OAB:3911/MT, Élcio Lima do Prado - OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - OAB:6562-B

 Intimar os patronos das partes autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.845/847, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41387 Nr: 1826-44.2011.811.0018

 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: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Norberto-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON FLÁVIO RIBEIRO - 

OAB:3.080

 DESPACHO

Considerando que o advogado não se manifestou nos autos conforme 

certidão de fls. 226, DETERMINO que a parte autora seja intimada 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61325 Nr: 3934-75.2013.811.0018

 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: Milton Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:12.529/ES

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, determino a CONVERSÃO DA AÇÃO DE 

CONHECIMENTO EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.Revogo 

a liminar concedida nos autos.Com a preclusão, intime-se a parte 

requerente para pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64597 Nr: 1908-70.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Cicero da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Defiro em parte o pedido de f. 119/120 e para tanto, determino a pesquisa 

de endereço do executado SOMENTE nos sistemas conveniados do TJMT.

Caso seja localizado endereço da parte requerida, sendo este diferente do 

já contido nos autos, cite-se.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, ao requerente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala 

do feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40213 Nr: 668-51.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Vicente do Nascimento, Valdinei Holanda 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 DECISÃO

 DEFIRO a efetivação de busca e penhora on line, no sistema RENAJUD de 

veículos em nome do executado, sendo a restrição apenas à sua 

transferência.

Localizado bens, promova-se a penhora e avaliação do veículo 

intimando-se o executado.

Nada sendo encontrado, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38937 Nr: 2960-43.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Vicente do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 DECISÃO

 DEFIRO a efetivação de busca e penhora on line, no sistema RENAJUD de 

veículos em nome do executado, sendo a restrição apenas à sua 

transferência.

Localizado bens, promova-se a penhora e avaliação do veículo 

intimando-se o executado.

Nada sendo encontrado, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42524 Nr: 2952-32.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLdSS, MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a exequente para apresentar memória atualizada do débito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para analise do pedido de penhora online.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42504 Nr: 2932-41.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando que os patronos do requerente não se manifestaram nos 

autos conforme certidão de fls. 95, DETERMINO que a parte autora seja 

intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 38897 Nr: 2920-61.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A de Campos Magalhães Comércio - ME., Alice 

de Campos Magalhães, Antonio Tolentino Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando que os patronos do requerente não se manifestaram nos 

autos conforme certidão de fls. 107, DETERMINO que a parte autora seja 

intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60978 Nr: 3595-19.2013.811.0018

 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: Sonia Maria de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Maria de Souza Ramos - 

OAB:16.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 S E N T E N Ç ATrata-se de ação de cobrança c.c pedido de danos 

morais, sob o rito ordinário, interposta por Sonia Maria de Lima em face da 

Prefeitura Municipal de Juara que objetiva receber o abono anual do 

PASEP relativo ao ano de 2011/2012. Alega a autora ser funcionária 

pública contratada do Município de Juara e informa que o Município não 

cadastrou, na data correta, no PASEP, o que impossibilitou o recebimento 

do abono salarial referente a data base 2011 e 2012.Relata que ao 

procurar a Caixa Econômica Federal foi informada de que possuía 2 (dois) 

Cadastros de PIS em seu nome.Relata ainda, que procurou a agencia 

regional de Sinop-MT para verificar o que estava ocorrendo, momento em 

que foi informada que não havia movimentação contábil vinculada ao 

PASEP.Por fim, relata que diante do ocorrido deixou de receber 1 (um) 

salário mínimo referente ao ABONO SALARIAL, e que diante do “prejuízo” 

pugna pela indenização.Às f. 30 foi deferido o benefício da gratuidade 

processual, sendo a inicial recebida.Às f. 34/43 a parte requerida 

apresentou contestação, arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva e 

no mérito pela improcedência do pedido.Impugnação à contestação às f. 

59/63.Vieram-me os autos conclusos.É o relato necessário. Fundamento e 

Decido.[...].DA ILEGITIMIDADE DA PARTEA requerida alega ser parte 

ilegítima para figurar nesta ação, pois a sua responsabilidade foi cumprida 

ao passo que cumpriu suas obrigações de informar a RAIS da 

servidora[...].FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho a preliminar de 

ilegitimidade da parte e JULGO a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, VI, do CPC.Deixo de 

condenar a parte autora em honorários advocatícios eis que beneficiária 

da AJG.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 44044 Nr: 1154-02.2012.811.0018

 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: Ana Barbosa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Exatoria Estadual de Rendas de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA 

- OAB:3035/MT

 DESPACHO

Considerando que os patronos do requerente não se manifestaram nos 

autos conforme certidão de fls. 145, DETERMINO o cumprimento integral da 

determinação de fls. 122, remetendo-se os autos AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60774 Nr: 3390-87.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José Kistner, Vera Lucia Andrade 

Kistner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito 

tendo em vista a informação de fl. 67 (da distribuição da CP) e a juntada de 

fl. 71/3, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35112 Nr: 2674-02.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. de Almeida Veiculos -ME, Ana Cristina 

Torsi de Oliveira, Valdinei Holanda Moraes

 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: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 DESPACHO

Considerando que os patronos do requerente não se manifestaram nos 

autos conforme certidão de fls. 115, DETERMINO que a parte autora seja 

intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56667 Nr: 2870-64.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GWVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de f. 56 e para tanto determino a intimação pessoal da 

parte autora, no endereço apresentado nos autos, para que informe se 

houve quitação do débito alimentar ou indicar bens em nome do executado 

para penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala 

da ação.

Vinda as informações, abra-se vista a Defensoria Pública para requerer o 

que entender de direito.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40597 Nr: 1048-74.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME, Danielle 

Pelizaro Veloso de Araújo, José Márcio Veloso de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Diante da não localização da parte executada, DEFIRO o pedido de citação 
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por edital, para responder a presente ação.

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57637 Nr: 110-11.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia, 

José Geremias Garcia Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691 OAB/MT, Rafaella Alt de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Diante da não localização da parte executada, DEFIRO o pedido de citação 

por edital, para responder a presente ação.

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Atente-se a Serventia para que as intimações de feito sejam feitas em 

nome da patrona conforme depreende as informações de f. 175.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9807 Nr: 1395-88.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Codignoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se buscas nos convênios firmados pela CGJ/MT, 

visando descortinar o endereço da parte executada.

 Se for encontrado novo endereço da parte executada, cite-se via oficial 

de justiça.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de f. 106. Dessa 

forma, deverá a executada ser citada por edital para pagar a dívida, 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 

no patamar de dez por cento (10%), no prazo de 03 (três) dias, a contar 

da citação.

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62569 Nr: 37-05.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVOAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - OAB:12422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 D E S P A C H O

Intime-se a parte executada para apresentar dados bancários para 

levantamento dos valores bloqueados (ID de f. 48).

Com a juntada dos dados, proceda-se a expedição de alvará.

Após pagamento, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63252 Nr: 685-82.2014.811.0018

 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: Neide de Melo Correia

 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:

 D E C I S Ã O

Para dar cumprimento ao acórdão retro, recebo o pedido de f. 98 como 

liquidação de sentença por arbitramento.

Determino a liquidação do título executivo judicial, a realizar-se por 

arbitramento na forma do art. 509, inc. I, do NCPC.

Intimem-se as partes para apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, visando a liquidação. Não 

havendo apresentação de documentos ou, sendo esses não elucidativos, 

venham os autos conclusos para a nomeação de perito, nos exatos 

termos do art. 510 do NCPC.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64858 Nr: 2131-23.2014.811.0018

 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: Helena Alves Bertolino dos Santos

 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:

 D E C I S Ã O

Para dar cumprimento ao acórdão retro, recebo o pedido de f. 85 como 

liquidação de sentença por arbitramento.

Determino a liquidação do título executivo judicial, a realizar-se por 

arbitramento na forma do art. 509, inc. I, do NCPC.

Intimem-se as partes para apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, visando a liquidação. Não 

havendo apresentação de documentos ou, sendo esses não elucidativos, 

venham os autos conclusos para a nomeação de perito, nos exatos 

termos do art. 510 do NCPC.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63240 Nr: 672-83.2014.811.0018

 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: Cristiane de Paula Santos

 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:

 D E C I S Ã O

Para dar cumprimento ao acórdão retro, recebo o pedido de f. 105 como 

liquidação de sentença por arbitramento.

Determino a liquidação do título executivo judicial, a realizar-se por 

arbitramento na forma do art. 509, inc. I, do NCPC.

Intimem-se as partes para apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, visando a liquidação. Não 

havendo apresentação de documentos ou, sendo esses não elucidativos, 

venham os autos conclusos para a nomeação de perito, nos exatos 

termos do art. 510 do NCPC.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64596 Nr: 1907-85.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idevaldo Anibal Tomaselli, Marcia Rosana 

Junklaus Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - OAB:OAB/MT 

8.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc,
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Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por BANCO DA 

AMAZONIA, visando suprir suposta contradição na sentença, pois as 

partes entabularam acordo, pugnando pela suspensão do feito e não 

extinção.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.

No mérito, acolho as alegações da parte embargante/requerida, eis que a 

celebração de acordo entre as partes, objetivando o parcelamento do 

débito, implica a suspensão da execução e não a sua extinção, conforme 

art. 922 do CPC.

No mais, enquanto perdurar o prazo de cumprimento avençado, é 

pertinente apenas determinar a suspensão do feito, prevalecendo a 

vontade das partes.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO 

HOMOLOGADO. EXTINÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO 

ATÉ QUE HAJA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 

792, I, DO CPC/1973. OBSERVÂNCIA DA VONTADE DAS PARTES 

CONFORME TERMOS DE ACORDO CELEBRADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO PROVIDO. Não é admissível a extinção do feito, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 269, III do Código de Processo Civil/73, 

enquanto perdurar o prazo de cumprimento avençado, sendo pertinente 

apenas determinar a suspensão do feito, nos termos do artigo 792, I, do 

CPC/1973, até a sua quitação ou eventual inadimplemento, em observância 

também aos termos do acordo celebrado. (TJMT; APL 151577/2017; 

Itaúba; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; DJMT 11/06/2018; Pág. 18)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, recebo os embargos de declaração e os 

PROVEJO para sanar a contradição apontada, e determinar a suspensão 

da execução (f. 61/63) nos termos do artigo 922 do CPC, pelo prazo 

estabelecido no pacto para adimplemento da dívida.

Escoado o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugnar o que de direito, sob pena de extinção 

pelo cumprimento da obrigação (art. 924, III do CPC).

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64639 Nr: 1942-45.2014.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J.J. de Almeida Madeiras EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calvap - Comércio de Peças Para Caldeiras 

Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando que os patronos do requerente não se manifestaram nos 

autos conforme certidão de fls. 90, DETERMINO que a parte autora seja 

intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35540 Nr: 3100-14.2009.811.0018

 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: Job Distribuidora de Veiculos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão 

Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57153 Nr: 3391-09.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa de Souza Metalurgica- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57164 Nr: 3402-38.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Uveda Ltda, Aparecido Martins 

Uveda, Jeferson Uveda, Maria Cicera Uveda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Anote-se a procuração e substabelecimento de fls. 104/105.

Após, intime-se o exequente para dar regular prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito, anexando 

planilha atualizada do débito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35863 Nr: 28-82.2010.811.0018

 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: Valentina Saqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

VALENTINA SAQUI, intentou a presente ação de aposentadoria por idade 

em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando em 

síntese recebimento de sua aposentadoria como trabalhador rural.

 Juntou documentos (fls. 16/25).

Às fls. 42/45 o pedido foi julgado improcedente, porém a parte autora 

recorreu da decisão (Apelação de fls. 58/65).

Em fls. 70/74 consta resultado do acórdão que anulou a sentença 

proferida neste Juízo e determinou o retorno dos autos, para que seja 

proferida nova sentença após regular instrução processual.

Em seguida, intimada a parte autora, a patrona informa o falecimento do 

requerente (fls. 79).

Certidão de óbito fl. 80.

É o relatório. Decido.

Pois bem. Analisando os autos, denoto que resta comprovado a morte do 

autor (certidão de óbito às f. 80) durante a instrução processual.

Logo, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, haja vista 

que ocorreu a perda do objeto em razão do falecimento da requerente.

 Desse modo, a extinção sem resolução de mérito se dará com fulcro no 

inciso IX do artigo 485 do Novo Código Processual Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IX (ação 

intransmissível), do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 28061 Nr: 612-23.2008.811.0018

 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: Vilson Steinhauser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Juveniano Steinhausen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Cristina Lauro Lehnen - 

OAB:10689/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora para apresentar comprovação do 

pagamento do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13601 Nr: 1989-68.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deni Oliveira dos Santos, Marcia Regina 

Faustino dos Santos, Adelar Antonio Zauza, Arnaldo José Ferreira, 

Valdemar Bassiquete, Mariani Cristina Fabrin Zauza, Elio Benedito Tabuas, 

Armezinda Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A, Silviana Milene 

dos Santos - OAB:MT/8805

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, reconheço o excesso na execução e, 

homologo os cálculos apresentados pelos executados Adelar Antonio 

Zauza e Mariani Cristina Fabrin Zauza.Intime-se a exequente para pugnar 

o que entender de direito, para prosseguimento no feito.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63902 Nr: 1278-14.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pantanal Industria e Comercio de Carnes LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel - 

OAB:8244B/MT, MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - OAB:9248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar ainda as patronas da parte autora para retirar em Cartório Carta 

Precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 19240 Nr: 1703-22.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGNN, EN, MGNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte exequente pleiteia a utilização do sistema BACENJUD, visando à 

penhora de dinheiro dos valores devidos pela parte executada, eis que 

devidamente citada não pagou o débito.

 Tendo em vista que a parte executada, apesar de citada não pagou a 

dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária 

pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 140/141, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de calculo de fls. 143. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar impugnação 

(art. 854, § 3º do CPC).

e) Apresentada impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81257 Nr: 2595-76.2016.811.0018

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO - OAB:MG 103709, Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 D E S P A C H O

DESIGNO audiência de JUSTIFICAÇÃO para o dia 19.07.2018, às 

14h30min, a fim de analisar os fatos ocorridos com relação ao 

descumprimento das medidas socioeducativas impostas.

INTIME-SE o menor e seu responsável legal, no endereço apresentado 

pelo MPE às f. 57, para comparecer em audiência.

 CIENTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39062 Nr: 3083-41.2010.811.0018

 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, João Aparecido Cardoso, Espolio de Nidia Filomena 

Medina Rossati - rep. Aldenir Rossati Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Jose Carlos de Souza Pires - OAB:1938/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, Mara 

Graciela Costa - OAB:8984-MT, MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:14341-E

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedentes os 

pedidos, em relação ao requerido Aldenir Rossatti Mancoelho, 

determinando que o requerido promova a exibição de todos os 

documentos comuns as partes referentes a negócios jurídicos formulados 

pela sociedade de fato, durante sua gestão, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a partir do trânsito em julgado. Julgo extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Outrossim, acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva, excluindo do polo passivo os requeridos João 

Aparecido Cardoso, Jonathan Cesar Medina Rossatti e Espólio de Nidia 

Filomena Medina Rossatti.Considerando a sucumbência reciproca, 

condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro, equitativamente, em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das 

partes excluídas do feito. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro, equitativamente, em R$ 3.000,00 (três 

mil reais) aos requerentes.Custas pro rata.P.R.I.C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60128 Nr: 2699-73.2013.811.0018

 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: Edinalva Silva Ferreira, José Ferreira de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Paulino, João Carlos Paulino 

Júnior, MDF - Industrtia e Comercio de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 DECISÃO: DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 

Deem-se vistas às partes para apresentarem alegações finais escritas, no 

prazo legal. Após, Tornem-se os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79260 Nr: 1666-43.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina Jose da Costa Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89536 Nr: 1404-59.2017.811.0018

 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: Aparecida Volpato Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 14950 Nr: 639-11.2005.811.0018

 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: Geraldo Barros de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Godinho, FULFILL - Distribuidora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itelvino Hoffman - OAB:OABMT 

3441, Karlla Christine C.F. B. Carvalho - OAB:OAB MT 8852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PONCE BUENO - 

OAB:10482

 DESPACHO

Defiro o pedido de fls. 333.

Solicite-se a devolução da carta precatória expedida para Sinop-MT (fl. 

296), independentemente de cumprimento.

Designo o dia 10.07.2018 às 18h00 para oitiva da testemunha Aluizio 

Cecilio Ferreira da Cunha, que comparecerá independente de intimação.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 113670 Nr: 4580-12.2018.811.0018

 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: Claudia Gonçalves da Silva- Comercio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Constato que da documentação apresentada na exordial pende a 

apresentação de laudo/e ou alvará do corpo de Bombeiros, sendo juntado 

somente prestação de serviço de reparos realizados no local e 

requerimento em aberto ao Corpo de Bombeiros da região.

Assim, sendo documento indispensável para o deferimento do pleito 

conforme dispõe artigo 18, da Portaria n. 002/2018, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que APRESENTE LAUDO POR ENGENHEIRO 

CIVIL para que constate à segurança da estrutura do local do evento, com 

manifestação expressa quanto aos riscos, por não possuir o local alvará 

do Corpo de Bombeiros.

Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 No mesmo prazo determino que a parte apresente laudo da vigilância 

sanitária.

Transcorrido o prazo, certifique e volte-me concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartória a carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41192 Nr: 1631-59.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SH Empreendimentos e Imoveis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Faria de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Roberto Sarti - 

OAB:27413/SP, Ester da Silva Manso Gomes - OAB:, Fabricio Tsuji 

Ishiki - OAB:13.218/B, Gilberto Lopes Theodoro - OAB:139970/SP, 

Leandro Alves de Oliveira Junior - OAB:6949, Tatiana Mainardi 

Campos - OAB:269739/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartória a carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69597 Nr: 1096-91.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bartolomeu Fuliotto Peres, Onesimo Bezerra de Araújo, 

Alice Maria Mess, Valdomiro da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana baptista Gusmão - 

OAB:3127-A

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartória a carta 
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precatória para o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72151 Nr: 2316-27.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Medeiros, Rozeli Ventura Medeiros, 

Luimar Medeiros, Iris Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VENTURA 

MEDEIROS - OAB:22953

 Em seguida, foi proferida a seguinte SENTENÇA: Trata-se de ação de 

adjudicação compulsória, em que o Requerente pretendia obter o título de 

propriedade o imóvel descrito na matricula 4363 CRI de Juara/MT. 

Devidamente citado a parte requerida apresentou contestação (fls. 67/86) 

em que alegou preliminares e pugnou pela improcedência do pedido. 

Designada audiência, a parte requerente pugnou pela extinção do feito. 

Considerando a natureza disponível do direito em litigio, entendo que não 

mais existe razão para a tramitação do feito, diante da evidente falta de 

interesse de agir. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art 485, VI do 

CPC. Custas processuais pela parte requerente, suspenso a exigibilidade 

por ser beneficiário da Assistência judiciária Gratuita. Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Saem 

intimados os presentes e ausentes. Nada mais havendo a consignar, 

mandou encerrar o presente, às 13h50min. Eu, Thalita Balan Taborda, que 

digitei.Alexandre Sócrates MendesJuiz de DireitoFelipe de Oliveira 

AlexandrinoAdvogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84635 Nr: 4466-44.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takaaki Hosoume

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo pelo prazo requerido.

Com o transcurso do prazo, diga a parte requerente.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36350 Nr: 516-37.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luis Violada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Grutka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 DECISÃO

Ante o requerimento de fls. 111, expeça-se a certidão de dívida para fins 

de inscrição no serviço de proteção ao crédito, em face da executada, 

conforme dispõe o Enunciado n.º 76, do Fonaje, devendo ser entregue 

diretamente ao patrono para as providências que entender cabíveis, nos 

seguintes termos:

 “No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo 

bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão 

de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”.

 Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29745 Nr: 2316-71.2008.811.0018

 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: Cristiano Meira Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Quatro Marcos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Gonçalves de Oliveira 

- OAB:8.787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Lima Camargo - 

OAB:293.400, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para manifestar quanto a exceção de 

pré-executividade apresentada pela executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31650 Nr: 306-20.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jolimar Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Diante da certidão de fls. 81, intime-se a exequente para atualizar o débito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, expeça-se carta precatória para Comarca de Poconé-MT, para 

intimação do executado no endereço indicado nos autos para cumprir a 

sentença (f. 18).

Com o retorno da precatória, intime-se a exequente, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 15136 Nr: 803-73.2005.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivone Pereira Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Considerando a revogação do instrumento de procuração noticiado às fls. 

321/326, altere-se a capa dos autos excluindo os patronos constituídos e 

intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

constituindo novo advogado e requerer o que entender de direito no prazo 

e 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34649 Nr: 2234-06.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lucia Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Cesar Fernandes - 
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OAB:11.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A, Andressa Caroline Trechaud - OAB:14099/MT

 D E S P A C H O

Considerando o expediente nº 0027090-73.2018.811.0000, informando 

que os processos ajuizados em face do Grupo OI/Telemar que se 

encontravam suspensos podem retornar seu curso, intimem-se as partes 

para requererem o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 14022 Nr: 2279-83.2004.811.0018

 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: Valdecir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Souza Carvalho

 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:

 SENTENÇA

Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Acostou-se ao feito auto de busca, apreensão e depósito de um veículo 

(fls. 188).

Às fls. 194 a parte exequente informa que as partes compuseram acordo 

e o débito foi saldado, pugnando pelo arquivamento do feito.

É o breve relatório. Decido.

Considerando a informação de que a parte executada quitou o débito, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, 

procedendo a baixa de eventuais restrições judiciais.

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65344 Nr: 2531-37.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Aparecida Malaquias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jorge balbino - OAB:

 Nomeio para prosseguir na defesa do acusado, como defensor dativo, o 

Dr. Jorge Balbino da Silva, cujos honorários serão fixados de acordo com 

a tabela da OAB.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65344 Nr: 2531-37.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Aparecida Malaquias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jorge balbino - OAB:

 DESPACHO

Considerando a devolução das missivas, conforme se denota às fls. 

85/99, dê-se vista dos autos para o Ministério Público.

Cumpra-se.

Em Juara/MT, 08 de janeiro de 2018.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65344 Nr: 2531-37.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Aparecida Malaquias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jorge balbino - OAB:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12.04.2017 

às14h50min.

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhados 

de suas testemunhas que serão inquiridas independentemente de 

intimação.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 110850 Nr: 3336-48.2018.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Vicente Mascarós Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, e em consonância com o parecer Ministerial, e com 

fundamento no artigo 120 do Código de Processo Penal, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de restituição, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas 

necessárias.P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87038 Nr: 221-53.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Lopes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Cód. 87038

 Vistos.

Tendo em vista o teor da Portaria nº 856/2018 – PRES, que declarou ponto 

facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 06 de 

julho do presente ano, redesigno a audiência outrora designada para o dia 

09 de julho de 2018, às 13h30min.

No mais, prestei na data de hoje, por ofício, as informações requisitadas 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Terceira 

Câmara Criminal, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 

1006941-39.2018.8.11.0000, encaminhado por meio do malote digital.

Baixo os autos acompanhado do ofício de informações encaminhado ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelo malote digital.

Intime-se o acusado e seu advogado.

Ciência ao Ministério Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86721 Nr: 86-41.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvo Rodrigues Damaceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 CÓD. 86721

Vistos etc.

Em razão das férias da ilustríssima Promotora de Justiça em exercício 

nesta Comarca, entre os dias 27 de junho a 06 de julho do presente ano, 

conforme ofício acostado a fl. retro, redesigno a audiência marcada 
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anteriormente para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14h00.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 77409 Nr: 868-82.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Posselt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 CÓD. 77409

Vistos etc.

Em razão das férias da ilustríssima Promotora de Justiça em exercício 

nesta Comarca, entre os dias 27 de junho a 06 de julho do presente ano, 

conforme ofício acostado a fl. retro, redesigno a audiência marcada 

anteriormente para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 17h10min.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 108804 Nr: 2482-54.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Nascimento de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Deste modo, concluo que resta induvidoso o requisito da custódia 

preventiva, exigido pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo-se ser o réu 

segregado até que cesse o requisito autorizador. Destarte, por todo o 

exposto, considerando que se trata de pedido de reiteração de pedido, 

indefiro o pleito de revogação da prisão preventiva do acusado, nos 

termos da fundamentação, porquanto presentes os indícios de autoria e 

materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, 

conforme prevê o art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.No 

mais, aguarde-se a realização da audiência designada.Intime-se.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário. Juara-MT, 04 de 

julho de 2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61875 Nr: 4498-54.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 AUTOS Nº 4498-54.2013.811.0018 – Código 61875

Denunciado: Adriano Veloso

 Vistos etc,

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os 

cumprimentos deste Juízo.

 Cumpra-se.

 Juara/MT, 03 de julho de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55577 Nr: 1790-65.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 AUTOS Nº 1790-65.2012.811.0018 – Cód. 55577

Denunciado: Osvaldo da Silva Pereira

Vistos etc,

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 225/226, após, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 3 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111946 Nr: 3903-79.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDdL, ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva 

bem como a substituição da prisão pela domiciliar do acusado ANDRÉ 

NASCIMENTO SANTOS, porquanto presentes os indícios de autoria e 

materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e 

para evitar a reiteração criminosa, nos termos dos arts. 312 do Código de 

Processo Penal.Remetam-se os autos a Defensoria Pública para 

apresentação de defesa preliminar em relação ao acusado 

Wilian.Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61922 Nr: 4551-35.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Processo nº 4551-35.2013.811.0018 Código: 61922

Vistos.

 Defiro o pedido ministerial (fl. 216), para tanto, proceda-se a gravação de 

nova mídia conforme requerido.

 Após remeta-se os autos ao Ministério Publico para apresentar memorias 

finais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Juara-MT, 03 de Julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56131 Nr: 2361-36.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Rodrigues, Leandro Costa Minosso, 

Dorivaldo Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Patrícia 

Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Cód. 56131

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Adão Rodrigues e Leandro Costa Minosso, como incursos nos crimes 

descritos no art. 50 e 39, ambos da lei N° 9065/98.

Às fls. 347/350, o Município de Juara pugnou pela cessão temporária do 

bem apreendido neste feito. Contudo, deixo de analisar o pedido, eis que 

refiro pedido deve tramitar em autos apartados, conforme prevê do art. 

705 CNGC.

Sendo assim, desentranhem-se às fls. 347/350 e remeta-se à distribuição 
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para nova autuação, e após, devidamente distribuído, abra-se vista ao 

Ministério Público para se manifestar.

 No mais, cumpra-se o já determinado à fl. 346.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 03 de Julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63011 Nr: 457-10.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Eduardo Grupo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Cód. 63011

Réu: Fabio Eduardo Grupo

Vistos.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa 

do Denunciado (fl.248), nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do 

Código de Processo Penal).

Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentar suas razões, no 

prazo legal (CPP art. 600).

 Após, apresentada as razões sobreditas, abra-se vista ao Ministério 

Público para contrarrazoar, no prazo legal.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Juara/MT, 03 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 39982 Nr: 439-91.2011.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Verginio da Silva, Ailton Aparecido 

Polassi

 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

 Cód. 39982

Réu: Edvaldo Verginio da Silva

Réu: Ailton aparecido Polassi

Vistos.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa 

do Denunciado (fl. 328/333), nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 

do Código de Processo Penal).

Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentar suas razões, no 

prazo legal (CPP art. 600).

 Após, apresentada as razões sobreditas, abra-se vista ao Ministério 

Público para contrarrazoar, no prazo legal.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Juara/MT, 02 de julho de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

KAREN DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

APARECIDO SOLERA RODRIGUES (RÉU)

 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, 

NO PRAZO LEGAL, O PAGAMENTO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA PARA 

QUE SEJA CITADO E INTIMADO O SR. APARECIDO SOLERA RODRIGUES 

PARA COMPARER NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO TENDO 

EM VISTA A CERTIDÃO NEGATIVA NO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000788-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE JUINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000788-12.2018.8.11.0025 

AUTOR: Sindicato Rural de Juína RÉU: OI S.A. VISTOS. Trata-se de ação 

de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos 

órgãos de restrição ao crédito. Afirma o autor que a requerida inscreveu 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em razão de supostos 

débitos relacionados a 04 linhas telefônicas, porém, tais constrições 

seriam indevidas, uma vez que no período reclamado não utilizou seus 

serviços. Relata, ainda, que não reconhece os números dos telefones 

indicados nas faturas, nem mesmo possui qualquer linha com o prefixo 65. 

Por fim, aduz que em decorrência de tal negativação está impossibilitado 

de efetuar empréstimos e compras a prazo, razão porque, em sede 

emergencial, requer que a requerida seja compelida a retirar seu nome dos 

cadastros de negativação de crédito. Instruiu a inicial com os documentos. 

Era o que tinha para informar. Decido. Em se tratando de pedido de tutela 

de urgência, afunila a análise judicial exclusivamente sobre os elementos 

descritos na lei como necessários e suficientes ao deferimento da medida 

de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300). Fixada essa ideia 

inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos narrados e da 

documentação trazida autor, não se verifica estarem presentes os 

pressupostos processuais para o deferimento da tutela pretendida. No 

que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não parece possível - 

nessa quadra - antever a robustez das alegações exordiais, uma vez que 

sem a formação do contraditório é absolutamente impossível aquilatar a 

veracidade/plausibilidade da alegada ausência de débitos entre autora e 

ré. Ademais, sobreleva ressaltar que o requerente sequer negou possuir 

relações comerciais com a requerida e não é possível inferir daquilo que 

foi coligido aos autos que, de fato, nenhuma das linhas telefônicas usadas 

pelo demandante sejam de prefixo distinto daquele comumente vigente na 

região ou que dos terminais instalados nenhum tenha sido utilizado no 

periodo de negativação. Do mesmo modo, a despeito da alegação do autor 

de que a negativação inserida pela empresa Embratel S/A também seria 

indevida, é certo que a referida inscrição foi registrada há mais de 07 

meses (04/11/2017), não restando, portanto, comprovado o requisito 

perigo de perigo de dano exigido na norma legal. Isto posto, não me 

convencendo da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Ante a manifestação expressa da requerente sobre 

o interesse na realização de audiência de autocomposição, DETERMINO a 

remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 
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para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado 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, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína (MT), 19 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000769-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREITAS & MARQUES LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000769-06.2018.8.11.0025 

AUTOR: COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

LTDA RÉU: FREITAS & MARQUES LTDA - ME VISTOS. Da análise da 

petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do 

presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado 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, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 19 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000758-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000758-74.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: Lourenço Dias de Souza REQUERIDO: Adriano da Silva 

VISTOS. Cuida-se de ação de exoneração de alimentos promovida por 

Lourenço Dias de Souza em face de Adriano da Silva, argumentando que 

o alimentado já completou a maioridade civil, está trabalhando, bem como já 

constituiu família, não necessitando mais da assistência do genitor. 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 do bem (ou direito) que, aparentemente 

faz jus, ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do NCPC, 

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. Compulsando os autos, verifica-se 

que o requerente não conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade 

de seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

até porque os alimentos foram fixados sem data para sua extinção, 

inexistindo nos autos efetiva documentação comprobatória dos fatos 

alegados pelo autor. Por outro lado, vislumbra-se, a existência de perigo 

de dano reverso, já que se trata de verba alimentar, o que pressupõe, até 

que se prove em contrário, que o requerido dele necessita, para sua 

subsistência. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado. Por conseguinte, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses e, 

principalmente, da infante envolvida. Portanto, promova-se a citação do 

demandado, cientificando-o, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação a ser designada pelo 

CEJUSC (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se, NO MANDADO, que não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado 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). Havendo desinteresse da 

parte requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do 

artigo 334), salientando, ainda, que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC, art. 344). Concedo a autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98 do CPC. Ciência ao Parquet. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 15 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO INACIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO)

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIO ANTONIO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de 

Direito Dr. FABIO PETENGILL Dados do Processo: Processo: 

1000116-38.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 611.449,60; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Parte Autora: 

EXEQUENTE: SEBASTIAO INACIO DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: 

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ . Pessoa(s) a ser(em) Intimadas(s) 

Nome: MARCIO ANTONIO MOREIRA Endereço: Parque das Laranjeiras, 

Chácara 55, Chácara Moreira, antiga chácara do Toninho Dourado, após a 

ponte do Rio Perdido, Juína-MT. FINALIDADE(S): Proceder a INTIMAÇÃO do 

Sr. MARCIO ANTONIO MOREIRA para que proceda com o depósito judicial 

dos créditos devidos à Executada Cristina Conceição Massa Ruiz, no valor 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ou ainda, informe e 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias. 
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ADVERTÊNCIA(S): 1. O descumprimento da ordem judicial caracterizará 

ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a aplicação de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor total exequendo, na forma do Art. 77, IV, e 

§§ 1º e 2º, do NCPC, ficando, ainda, sujeito à Execução do valor 

indevidamente pago à Executada, na condição de responsável, nos 

termos do Art. 312 do Código Civil e do Art. 856, § 2º, do NCPC, além do 

que poderá sofrer sanção penal prevista no Art. 330 do Código Penal. 

JUÍNA, 28 de junho de 2018. ROSANE INÊS NOATTO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 35661563

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103135 Nr: 3894-38.2014.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMLU, ABSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 intimar as partes para especificarem provas, que ainda pretendem 

produzir no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48216 Nr: 1806-03.2009.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADO GOMES, CARLOS JESUS 

VIEIRA, JOÃO DOS REIS DA SILVA, JOÃO B. SEZARETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105584 Nr: 394-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNÇÃO E ASSUNÇÃO CONFECÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR RAMOS FAVARO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANTIAGO CARDOSO 

ALMODOVAR - OAB:5912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

779,32, a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 15/16. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 365,92 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada 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 correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116715 Nr: 7826-97.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA PETRAUSKAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D C DROGARIA LTDA, MARIZETE PACHECO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MARTELLI - 

OAB:18835/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

770,83, a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 26/28. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 357,43 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada 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 correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112563 Nr: 3939-08.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIERIA 

MARQUES - OAB:16846/A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 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$ 

547,64, a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 50/57. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 134,24 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada 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 correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56120 Nr: 2401-65.2010.811.0025

 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: MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA, NAIR CARLI 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO PASQUALOTO LTDA, DONIZETE 

CARVALHO PEREIRA, DIRCE IRES DE OLIVEIRA AGUIAR, JOSE DA SILVA 

BELÉM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - - OAB:13.171 

MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O, ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A, 

JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA - OAB:5422-B/MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.184,96, a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 233/235. 

Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 1.592,48 

para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 1.592,48 para fins da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificada 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 correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111895 Nr: 3556-30.2015.811.0025

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE IRES DE OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MEIRA CARDOSO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

547,64, a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 41/42. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 134,24 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada 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 correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102530 Nr: 3405-98.2014.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:616-A/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

547,64, a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 41/42. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 134,24 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada 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 correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104129 Nr: 4515-35.2014.811.0025

 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: ADAILTON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

811,07, a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 42/43. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 397,67 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada 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 correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95444 Nr: 3716-26.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.F. XAVIER GARCIA ME, JOSÉ FERNANDES 

XAVIER GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

662,82, a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 29/30. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 249,42 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada 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 correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127938 Nr: 1227-74.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P.G. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, GILSON 

FRANCISCO PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas judiciais no importe de R$ 413,40, 

a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 11/12. Fica 

cientificada 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 e incluir o 

valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste 

fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94835 Nr: 3082-30.2013.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Autos n. 3082-30.2013.811.0025

Código 94835

V I S T O S,

 Intimadas as partes para especificarem provas, o autor requereu a 

expedição de ofício ao INTERMAT e o requerido pugnou pela produção de 

prova oral consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do 

requerente.

Oficie-se ao INTERMAT para que informe sobre a licitude do título definitivo 

de propriedade expedido em favor do requerido (fl.138), no prazo de 10 

dias.

Designo audiência de instrução para o DIA 16 DE JULHO DE 2018, às 

15h30min.

 Consigne-se que caberá ao advogado da parte ré 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, CPC.

 Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 5 de julho de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54626 Nr: 964-86.2010.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JULIÃO NERIS, MARIA APARECIDA DE ANDRADE 

NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - FI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, à míngua de comprovação dos elementos caracterizadores 

da usucapião insertos no art. 1.238 do CC/02, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido aduzido na inicial.Condeno os requerentes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, ante ao princípio da causalidade, 

arbitrando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito 

econômico pretendido com a causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do NCPC, 

suspendendo a cobrança nos termos do art. 98, § 3º do NCPC.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.P.I.C.Juína (MT), 5 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46862 Nr: 1657-07.2009.811.0025

 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: CLAUDIONOR CORREIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 DECISÃO FL. 218: "V I S T O S, Ante a necessidade de realizar perícia 

grafotécnica no contrato que originou a lide, NOMEIO Marcio Alexandre 

Prado Monteiro da Silva, cadastrado no banco de peritos do TJMT para 

funcionar como perito deste juízo, podendo ser encontrado na Rua Das 

Ipoméias, nº 1201, Setor Industrial Norte, Sinop/MT, telefone: (66) 

99995-0327, e e-mail: florestalmarcio@hotmail.com, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, nos termos do artigo 466 do CPC. 

Intime-se o perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a nomeação. 

Sendo aceita a nomeação, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

apresentarem quesitos ou indicarem assistentes. Ainda, informe ao Sr. 

Perito que desde já arbitro para pagamento dos honorários periciais o 

valor de R$ 900,00 (novecentos reais), o que faço com fulcro no §4º do 

artigo 2º da Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da 

tabela do anexo da referida Resolução, aumentada em 03 (três) vezes o 

valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar grafotécnicos peritos na região. Considerando 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que compreende 

inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, do artigo 98, 

do Código de Processo Civil, deverá observar o disposto no artigo 95, §3°, 

II do CPC, em que a perícia será custeada com recursos alocados no 

orçamento do Estado de Mato Grosso. Em seguida, remetam-se cópias 

dos documentos apresentados pelas partes, cientificando, o perito 

nomeado, que caso entenda necessário analisar outros documentos, 

poderá retirar os autos em carga, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, 

intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem 

quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar. "

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000648-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

S. S. D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DAS PARTES REQUERENTES ACERCA 

DA SENTENÇA (ID. 13427073). Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001600-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY VANIA GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEDRO SOARES (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

SENTENÇA DE ID 13281868.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA LIMA (RÉU)

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 
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inicial, recolhendo as custas e despesas devidas, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, de acordo com o 

despacho de Id. 13208722. Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000595-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA (RÉU)

MARTA PEREIRA BARBOSA (RÉU)

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial, recolhendo as custas e despesas devidas, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, de acordo com o 

despacho de Id. 13209242. Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000574-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

FRANCIELLY SILVA CORDEIRO FEITEN (RÉU)

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial, recolhendo as custas e despesas devidas, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, de acordo com o 

despacho de Id. 13209708. Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000568-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MACHADO DE ARAUJO BRUSCHI (EXECUTADO)

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial, recolhendo as custas e despesas devidas, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, de acordo com o 

despacho de Id. 13211261. Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19399 Nr: 370-82.2004.811.0025

 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: JULIO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELINHO DOS SANTOS KAPICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 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$ 

2.115,10, a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 314/320. 

Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 1.057,55 

para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 1.057,55 para fins da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificada 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 correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47793 Nr: 2174-12.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA DE 

MESCARENHAS - OAB:7102-B/MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 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$ 

3.020,00, a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 400/409. 

Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 1.510,00 

para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 1.510,00 para fins da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificada 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 correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122922 Nr: 3209-60.2016.811.0025

 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: JORGE SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R SECAFEN CIA LTDA ME, REGINALDO 

SECAFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as partes para que efetuem, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

722,06, a que foram condenadas nos termos da r. sentença de fls. 51/52. 

Este valor que será rateado pelas partes, deverá ser recolhido de forma 

separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de custas judiciais 

(ou seja, R$ 206,70 para cada parte) e R$ 308,66 (ou seja, R$ 154,33 para 

cada parte) para fins da guia de taxa judiciária. Ficam cientificadas as 

partes de que poderão 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 correspondente. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverão protocolizar a 

guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96524 Nr: 4957-35.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114, EDESIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Parte Exequente no prazo legal, para requeira o que entender 

de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18392 Nr: 3770-41.2003.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUGAIR AUTOMÓVEIS LTDA, LOUISE 

CONSTANTINO ZUGAIR, SALEM ZUGAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT, THIAGO D HERONVILLE PIRES - OAB:MG0134511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - 

OAB:10.519/MT, Elson Duques Dos Santos - OAB:14.234, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/O, MARIA RITA SOARES 

CARVALHO - OAB:12895, VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 "Vistos, Os autos vieram conclusos a partir de certidão exarada pelo 

Gestor Judiciário da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, atestando que a 

parte exequente estaria a exigir a expedição do alvará judicial já 

autorizado às fl. 731/v.Compulsando os autos, denota-se que a ordem de 

liberação do crédito penhorado na ação executiva, remonta ao mês de 

fevereiro de 2018, mas ainda segue pendente de cumprimento, por 

motivos alheios à vontade, deliberação ou qualquer manifestação 

decisória do juízo.Dito isso, e havendo pedido expresso no sentido da 

expedição do alvará liberatório, mesmo sendo fato sabido e consabido que 

o Juiz designado a jurisdicionar a Vara Cível acha-se no gozo regular de 

suas férias, e, portanto, este magistrado está a substituir, de forma 

temporária, cumulativa e precária a ausência do responsável pela 

serventia judicial, determino, em subserviência ao que determina o 

Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, a intimação dos 

executados para ciência da decisão deferitória, a fim de oporem eventual 

impugnação ou recurso (art. 1º da norma), e, empós, restando silentes os 

devedores, defiro a expedição e levantamento do alvará judicial, 

respeitado o prazo de 2 dias úteis assinalado na aludida norma 

regulamentar (art. 1º, § 1º).Às providências.Juína (MT), 27 de junho de 

2018.

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito em Substituição Regimental."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119295 Nr: 986-37.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDNV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que aportou nos autos auto de Busca e Aprensão oríundo 

da Comarca de Posse - Go, Intime-se a Parte Autora para que requeira o 

que entender de direito no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102310 Nr: 3209-31.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON BARANOSCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos,

1. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO

Considerando que o acusado foi localizado e preso, embora preso em 

outro processo, o motivo da prisão foi a não localização do acusado, 

razão por que a prisão (neste processo) perde sua razão de ser.

Assim, REVOGO a prisão anteriormente decretada, recolhendo-se o 

respeito mandado de prisão, atualizando-se o BNMP 1.0 e 2.0

2. DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DE DENÚNCIA

I) Sobre a prescrição projetada este Juízo apenas aplica quando sequer 

há denúncia formalizada. Portanto, os argumentos da defesa são 

insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, 

sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e 

garantir a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da 

denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

03/12/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134660 Nr: 5583-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial constante 

da denúncia, para o fim de CONDENAR o réu WESLEY TEIXEIRA DE 

SOUZA, já qualificado nos autos, na penas do art. 33, caput, § 4º, da Lei 

11.343/2006, cujas dimensões passo a dosar. (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2917 Nr: 673-43.1997.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO TEIXEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nirlei de Fatima Franco 

Fogliatto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÍCERO TEIXEIRA MARTINS, Filiação: 

Arvelino Alves Martins e Sebastiana Teixeira Martins, brasileiro(a), natural 

de Cascavel-PR, 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: Vistos,CÍCERO TEIXEIRA MARTINS, qualificado nos autos, foi 

pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, do Código 

Penal.Submetido o acusado, nesta data, a julgamento pelo e. Tribunal do 

Júri desta Comarca, em sala própria e mediante votação sigilosa, o nobre 

Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a materialidade e autoria 

do delito de homicídio qualificado, afastando a tese defensiva da legítima 

defesa putativa.Não houve divergências sobre a quesitação.Assim, 

atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, 

JULGOPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal externada na denúncia 

para o fim de CONDENAR o acusado CÍCERO TEIXEIRA MARTINScomo 

incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.Em atenção 

ao princípio constitucional da individualização, passo à dosimetria de 

pena.Do homicídio qualificadoPena: DOZE a TRINTA ANOS de 

reclusão.Primeira Fase:Culpabilidade normal.Conforme registro de 
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antecedentes, o réu possui uma condenação com trânsito em julgado em 

26.10.1998 nos autos sob o código n. 2689 que tramitou na Comarca de 

Barra do Bugres/MT, portanto posterior ao fato, razão por que utilizo para 

valorar seus maus antecedentes. Conduta social sem aferição negativa. 

Personalidade do agente não foi objeto de aferição técnica interdisciplinar. 

Os motivos, as circunstânciase as consequências do crime são ínsitos ao 

tipo penal. Embora o comportamento da vítima possa ter influenciado a 

ação do acusado, o afastamento da legítima defesa não remanesce 

margem para atenuar a sua responsabilidade nesta fase. Presente uma 

diretriznegativa, FIXO a pena-base em 14 (quatorze) anos de 

reclusão.Segunda Fase:Sem causas agravantes ou atenuantes da 

pena.Terceira Fase:Ante a inexistência de causas de diminuição ou 

aumento, FIXO a pena DEFINITIVA em 14 (quatorze) anos de reclusão.A 

pena deverá ser cumprida em REGIME inicialmenteFECHADO.Tendo em 

vista a condenação pelo Tribunal do Júri, bem como que após a instrução 

criminal o réu não mais foi encontrado, resta evidente o “periculum 

libertatis” plasmado no risco concreto àAPLICAÇÃO DA LEI PENAL, razão 

por que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do réu CÍCERO TEIXEIRA 

MARTINS (art. 312 do CPP), prisão que se compatibiliza, aliás, com o 

regime ora fixado, bem como dianteda decisão firmada pela 1ª Turma do 

STF no HC n. 118.770 (de 07/03/2017).Para tanto, EXPEÇA-SEMANDADO 

DE PRISÃO, ALIMENTANDO-SEo BNMP 2.0.O quantum da pena aplicada e 

violência contida no crime são incompatíveis com os institutos previstos 

nos 77 e 44, ambos do CP.Considerando que o réu esteve cautelarmente 

preso no início do processo, REMETOao juízo da execução a realização da 

detração (artigo 66, III, alínea “c” da Lei 7.210/84).ISENTO o réu das 

custas, dada a presunção de hipossuficiência.Após, o trânsito em 

julgado:a) EXTRAIA-SE a guia de execução definitiva;b) COMUNIQUE-SE 

ao TRE-MT, via INFODIP (art. 15, III, da CF);c) COMUNIQUEM-SE ao Cartório 

Distribuidor, à Autoridade Policial e à Rede INFOSEG.d) OFICIEM-SE ao 

Instituto Nacional e Estadual de Identificação.e)DESTRUAM-SEeventuais 

armas do crime.ARBITRO honorários dativos ao Advogado DativoDr. EDER 

DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS no importe de 20 URH, bem como à 

Advogada Dativa que atuou no processo durante a instrução processual 

Dra.NIRLEI DE FATIMA FRANCO FOGLIATTO no importe de 10 

URH.EXPEÇAM-SEas certidões respectivas, comunicando-se a 

CGJ-MT.Publicada no Plenário do Tribunal do Júri, às 14h50min, SAEM os 

presentes intimados.Juína/MT, 03/07/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz 

Presidente do Tribunal do Júri

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, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 05 de julho de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117644 Nr: 18-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSÉ DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Ante o exposto, inaugurando com esta decisão uma nova posição sobre 

o caso, ABSOLVO o acusado MOACIR JOSÉ DAMIANI do crime a ele 

imputado.RECOLHAM-SE eventuais mandados de prisão em aberto, 

atualizando-se o BNMP.P.I.C.CIÊNCIA ao MP.Transitada esta em julgado, 

AO ARQUIVO, com as baixar de estilo.Juína-MT, 04 de julho de 

2018Vagner Dupim DiasJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138313 Nr: 2232-97.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREONI GUILHERME MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENALVA OLIVEIRA DA 

SILVA ALMEIDA - OAB:19459/0/MT

 Vistos,

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação 

encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia 

oferecida.

CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) supramencionado(a, s) para, nos 

termos do art. 396 do CPP:

(a) TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;

(b) RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, 

contados do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 

710/STF).

Na oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:

(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para apresentar defesa;

(b) caso não tenha condições de contratar um(a) advogado(a) ou não o 

contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) 

Dativo(a);

Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se 

ele(s) pretende(em) ou não constituir advogado(a), bem como as razões 

de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 4º, da CNGC).

(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá procurar a 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca do 

procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).

O(A, S) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que 

não poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).

INDEFIRO os itens pleiteados na cota ministerial no que tange aos 

requerimentos de folhas de antecedentes criminais, bem como certidão 

criminal do Cartório Distribuidor desta Comarca, uma vez que o Ministério 

Público, ostentando o poder de requisição, não comprovou a 

impossibilidade de fazê-los, forte do art. 1.373, II, da CNGC.

Quanto ao pleito de liberdade provisória, VISTA ao Ministério Público e 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136957 Nr: 1212-71.2018.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE JUÍNA - CDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MANDRO CASTRO DO CARMO, 

AMAURY MILHOMEN DE SOUZA, ANDRE SILVA DOS SANTOS, BRUNO 

UESLEI BEZERRA ORMENEZE, CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO 

CARMO, DARLEY DE SOUZA, EVALDO PEREIRA SILVA, ERDIRLEY 

ALVES TEIXEIRA, FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA, FRANQUIS PAULO 

DOS SANTOS, GEDEL JUNIOR ARAUJO BARBOSA, HELIO FREESE, 

HILSIOMAR DE SOUZA CARVALHO, IGOR MAGALHAES DE MACEDO, 

JEIKSON PEDRO DE ARRUDA, JOAZINHO CORREA DE AMERCE, 

JONATAS MENDES ALVARENGA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES, 

KLEOMAR PEREIRA DA SILVA, LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA, 

MARCOS MAXIMO SANTANA, MARIO MARCIO MORAES DA SILVA, 

MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE, MILTON FERNANDES DE JESUS, OZAIR 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, PATRÍCIO DA SILVA, PAULO CESAR 

DIAS DOS SANTOS, PEDRO AMERICO DE ALCANTARA ORDANO, RENAN 

DE OLIVEIRA, RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA, SINDYLAN BARBOSA 

DA CRUZ, VALTUIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, WAGNER LUIZ CABRAL 

LOUBET, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/13.025, VALDINEIDE OVIDIO 

DA SILVA DIAS - OAB:12803/O, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS 

REIS - OAB:OAB/MT 12.803

 Ante o exposto, e considerando que os segregados vieram da Comarca 

de Cuiabá/MT (PCE) por medida temporária de segurança, SOLICITE-SE 

ANUÊNCIA ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT para recebimento de 

TODOS os presos, por razões de aproximação familiar, ex vi dos arts. 1º, 

66, V, “g”, 86 e 103, todos da LEP, instruindo-se com cópia dos pedidos de 

transferências.Para tanto, OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Cuiabá, com 

a MÁXIMA URGÊNCIA e sem prejuízo, OFICIE-SE à SEJUDH para que 
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INFORME, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a autorização para 

transferência dos recuperandos àquela Comarca.Sendo concedida a 

anuência pelo Juízo da Comarca de Cuiabá, OFICIEM-SE as unidades 

prisionais envolvidas para que promovam o recambiamento dos 

recuperandos entre as Comarcas, remetendo-se eventuais PEP’s 

aportados nesta Comarca.OFICIE-SE ao Diretor do CDP local para que 

INFORME em 48 (quarenta e oito) horas se ainda permanecem todos os 

recuperando segregados nesta unidade prisional.Com a resposta do CDP, 

CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor Judiciário se possuem PEP’ distribuídos nesta 

Comarca.CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas.CUMPRA-SE, 

servindo a presente como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136957 Nr: 1212-71.2018.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE JUÍNA - CDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MANDRO CASTRO DO CARMO, 

AMAURY MILHOMEN DE SOUZA, ANDRE SILVA DOS SANTOS, BRUNO 

UESLEI BEZERRA ORMENEZE, CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO 

CARMO, DARLEY DE SOUZA, EVALDO PEREIRA SILVA, ERDIRLEY 

ALVES TEIXEIRA, FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA, FRANQUIS PAULO 

DOS SANTOS, GEDEL JUNIOR ARAUJO BARBOSA, HELIO FREESE, 

HILSIOMAR DE SOUZA CARVALHO, IGOR MAGALHAES DE MACEDO, 

JEIKSON PEDRO DE ARRUDA, JOAZINHO CORREA DE AMERCE, 

JONATAS MENDES ALVARENGA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES, 

KLEOMAR PEREIRA DA SILVA, LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA, 

MARCOS MAXIMO SANTANA, MARIO MARCIO MORAES DA SILVA, 

MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE, MILTON FERNANDES DE JESUS, OZAIR 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, PATRÍCIO DA SILVA, PAULO CESAR 

DIAS DOS SANTOS, PEDRO AMERICO DE ALCANTARA ORDANO, RENAN 

DE OLIVEIRA, RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA, SINDYLAN BARBOSA 

DA CRUZ, VALTUIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, WAGNER LUIZ CABRAL 

LOUBET, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/13.025, VALDINEIDE OVIDIO 

DA SILVA DIAS - OAB:12803/O, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS 

REIS - OAB:OAB/MT 12.803

 Código de rastreabilidade: 81120183482464

Documento: DECISAO AUTOS CODIGO 136957 - SEGUNDA PARTE.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 05/07/2018 14:02:24

Assunto: URGENTE - ENVIO DE DECISÃO QUE SERVE COMO OFÍCIO E 

CÓPIA DOS AUTOS PARA QUE SEJA DISTRIBUÍDO COMO INCIDENTE E 

ENCAMINHANDO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS PARA 

APRECIAR PEDIDO DE ANUÊNCIA EM RECEBER RECUPERANDOS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JADES QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 13:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERKSON BENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 13:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-81.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 13:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUSIMAR CIGERZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 13:40H.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-65.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 13:50H.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000682-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODEIR LUIZ GONCALVES DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 14:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FRANCISCA PRATES (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 14:10H.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-88.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 14:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELZITA LOPES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 14:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DHULIA ALINE POLSAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 14:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA FUNAYAMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 14:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA MESQUITA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

JULIO CEZAR GOMES (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 15:00H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258312 Nr: 1071-94.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Feliciano da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 55a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi redesignada 

a data 09/07/2018, às 14hs, para a realização do Exame Pericial da parte 

autora a ser realizada pelo perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251999 Nr: 4068-84.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Pereira Vaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 82 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi redesignada 

a data 09/07/2018, às 13hs, para a realização do Exame Pericial da parte 

autora a ser realizada pelo perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258279 Nr: 1049-36.2018.811.0011

 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: Nelson Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.68 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi redesignada 

a data 09/07/2018, às 13hs30min, para a realização do Exame Pericial da 

parte autora a ser realizada pelo perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258222 Nr: 1022-53.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Sandra Mineiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do Procuradore da parte autora da r. decisão de fls. 73 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi redesignada 

a data 09/07/2018, às 14hs30min, para a realização do Exame Pericial da 

parte autora a ser realizada pelo perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255274 Nr: 5694-41.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 101 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi redesignada 

a data 09/07/2018, às 15hs00min, para a realização do Exame Pericial da 

parte autora a ser realizada pelo perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255274 Nr: 5694-41.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Considerando o teor da Portaria 856/2018-PRES do TJMT que alterou o 

horário de expediente das Comarcas no dia 06/07/2018, redesigno a 

perícia para o dia 09/07/2018 às 15h00min.

 Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 4 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258222 Nr: 1022-53.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Sandra Mineiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria 856/2018-PRES do TJMT que alterou o 

horário de expediente das Comarcas no dia 06/07/2018, redesigno a 

perícia para o dia 09/07/2018 às 14h30min.

 Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 4 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258312 Nr: 1071-94.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Feliciano da Costa

 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:

 Considerando o teor da Portaria 856/2018-PRES do TJMT que alterou o 

horário de expediente das Comarcas no dia 06/07/2018, redesigno a 

perícia para o dia 09/07/2018 às 14h00min.

 Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 4 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258279 Nr: 1049-36.2018.811.0011

 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: Nelson Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria 856/2018-PRES do TJMT que alterou o 

horário de expediente das Comarcas no dia 06/07/2018, redesigno a 

perícia para o dia 09/07/2018 às 13h30min.

 Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 4 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251999 Nr: 4068-84.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Pereira Vaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria 856/2018-PRES do TJMT que alterou o 

horário de expediente das Comarcas no dia 06/07/2018, redesigno a 

perícia para o dia 09/07/2018 às 13h00min.

 Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 4 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255342 Nr: 5745-52.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Fernandes da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree, Carlos 

Nataliel Wanzeller, Carlos Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 85 a 

qualencontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259076 Nr: 1446-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal Caceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Mattos dos Santos -ME, Luciana 
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Mattos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Martinho Tiegs - 

OAB:MT- 8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação do Procurador da parte autora para 

efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio 

do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado de citação e demais atos, devendo juntar aos 

autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258433 Nr: 1126-45.2018.811.0011

 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: Luiz Jose da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Titica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 32, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a necessidade de 

adequação prévia dos serviços prestados pela Justiça Estadual para 

evitar prejuízos aos jurisdicionados em razão da alteração do horário do 

expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça Estadual 

de Mato Grosso, em virtude da participação da seleção brasileira de 

futebol na copa do mundo 2018 (Portaria n.º 856/2018-PRES), redesigno a 

audiência outrora designada para a data de 13 de agosto de 2018, às 

14:00 horas." Intimar ainda de que o autor será intimado na pessoa de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238263 Nr: 1906-53.2016.811.0011

 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: Wanderlane Cavalcante do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959, Silvânia Gonçalves Lopes - 

OAB:33554/DF

 Intimar o advogado da parte Elonet Habitação para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251798 Nr: 3985-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. Pinhal & Cia Ltda, Luiz Pinhal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julle Emerson Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 125, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a necessidade de 

adequação prévia dos serviços prestados pela Justiça Estadual para 

evitar prejuízos aos jurisdicionados em razão da alteração do horário do 

expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça Estadual 

de Mato Grosso, em virtude da participação da seleção brasileira de 

futebol na copa do mundo 2018 (Portaria n.º 856/2018-PRES), redesigno a 

audiência outrora designada para a data de 13 de agosto de 2018, às 

15:00 horas."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258799 Nr: 1313-53.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Figueiredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 55, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a necessidade de 

adequação prévia dos serviços prestados pela Justiça Estadual para 

evitar prejuízos aos jurisdicionados em razão da alteração do horário do 

expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça Estadual 

de Mato Grosso, em virtude da participação da seleção brasileira de 

futebol na copa do mundo 2018 (Portaria n.º 856/2018-PRES), redesigno a 

audiência outrora designada para a data de 13 de agosto de 2018, às 

13:30 horas."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259092 Nr: 1460-79.2018.811.0011

 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: PKMR, Marlei Pereira Moraes, ACAR, Gessica 

Aparecida Adame

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17414-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 45, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a necessidade de 

adequação prévia dos serviços prestados pela Justiça Estadual para 

evitar prejuízos aos jurisdicionados em razão da alteração do horário do 

expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça Estadual 

de Mato Grosso, em virtude da participação da seleção brasileira de 

futebol na copa do mundo 2018 (Portaria n.º 856/2018-PRES), redesigno a 

audiência outrora designada para a data de 13 de agosto de 2018, às 

13:00 horas."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259319 Nr: 1576-85.2018.811.0011

 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: Espolio de Elio Rocha Lima, Sebastiana Lima do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clésio Magalhães Inácio, Silvana Florian 

Onorato Magalhães, Fernando Ferrai de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Willian Cezar Nonato da Costa - OAB:12.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 79, cujo teor/dispositivo transcrevo:" Considerando-se a necessidade 

de adequação prévia dos serviços prestados pela Justiça Estadual para 

evitar prejuízos aos jurisdicionados em razão da alteração do horário do 

expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça Estadual 

de Mato Grosso, em virtude da participação da seleção brasileira de 

futebol na copa do mundo 2018 (Portaria n.º 856/2018-PRES), redesigno a 

audiência outrora designada para a data de 13 de agosto de 2018, às 

14:30 horas."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259319 Nr: 1576-85.2018.811.0011
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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: Espolio de Elio Rocha Lima, Sebastiana Lima do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clésio Magalhães Inácio, Silvana Florian 

Onorato Magalhães, Fernando Ferrai de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Willian Cezar Nonato da Costa - OAB:12.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 82, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Nada obstante o pedido formulado 

à fl. 73, esta Magistrada entende que o direito em litígio admite 

autocomposição, motivo pelo qual mantenho a audiência outrora 

designada."

 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): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:21.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parteautora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca de Cuiabá/MT com a finalidade de citação da parte requerida, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 91733 Nr: 4202-92.2009.811.0011

 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: Feliciano Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que devolva os autos supra 

identificados, tendo em vista que esta com carga além do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 223393 Nr: 4205-71.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Sant'Anna Cidin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozar Quirino da Silveira, Adelaide Rodrigues 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LACORDAIRE GUIMARÕES DE 

OLIVEIRA - OAB:8269, THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:11.752

 Intimar a advogada da parte autora para que devolva os autos supra 

identificados, tendo em vista que esta com carga além do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30440 Nr: 1078-38.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Francisco Coimbra, Angelo Francisco 

Coimbra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Matheus Tostes Cardoso - OAB:10.041, Mirian Correia 

da Costa - OAB:6.361, Paulo Cesar Vilches de Almeida - OAB:SP / 

88.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 Intimar a advogada da parte autora para que devolva os autos supra 

identificados, tendo em vista que esta com carga além do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 101971 Nr: 764-24.2010.811.0011

 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: J. C. Bernardini Félix - ME, Jeanne Cristine Bernardini 

Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIQUEIREDO - OAB:11520, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, 

THIAGO DE THADEU CALMON TENUTA - OAB:12752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8194-A

 Intimar a advogada da autora para que devolva os autos supra 

identificados, tendo em vista que esta com carga além do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 137166 Nr: 2611-27.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Transportes Terrestres -ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Silvana Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 Intimar o advogado da executada para que devolva os autos supra 

identificados, tendo em vista que esta com carga além do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 189528 Nr: 2583-88.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mrinalva dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229850 Nr: 1731-93.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivo de Abreu Lima

 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:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 127706 Nr: 961-42.2011.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 79193 Nr: 2054-11.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Francisco Gaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117339 Nr: 3708-96.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosália dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 151, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Perlustrando atentamente o feito, verifico que 

o advogado constituído nos autos fora devidamente intimado para 

propulsionar e promover diligências no feito, contudo, permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl. 150, determino a remessa dos autos ao arquivo, 

em razão da ausência de interesse das partes e do causídico, podendo os 

autos ser desarquivados a qualquer tempo mediante manifestação 

expressa dos interessados. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228439 Nr: 996-60.2015.811.0011

 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: Verônica Andreia Oliveira Andre da Silva, Rosana do 

Carmo de Fascio, Elizabete Lucena da Silva, Simone Gonsalina Soares, 

Cleuza Xavier Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 323, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Em que pese o pedido para o cumprimento de 

sentença elaborado às fls. 262 e seguintes, restou registrado no acórdão 

de fls. 241/247, a apuração da condição individual dos autores, para efeito 

do montante devido será objeto da fase de liquidação de sentença por 

arbitramento. Sendo assim, intime-se a parte autora para que emende a 

petição de fls. 262 e seguintes ao rito de liquidação de sentença, por 

arbitramento, em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido o 

prazo supra sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228441 Nr: 998-30.2015.811.0011

 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: Solange dos Santos, Maria José Lopes, Domingas Maria 

de Jesus, Maria Jose Mazotti dos Santos, Cleuza Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 271, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Em que pese o pedido para o cumprimento de 

sentença elaborado às fls. 208 e seguintes, restou registrado no acórdão 

de fls. 169, a apuração da condição individual dos autores, para efeito do 

montante devido será objeto da fase de liquidação de sentença por 

arbitramento. Sendo assim, intime-se a parte autora para que emende a 

petição de fls. 208 e seguintes ao rito de liquidação de sentença, por 

arbitramento, em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido o 

prazo supra sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157016 Nr: 1265-07.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete José Machado

 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 da parte autora sobre a r. decisão de fls. 179, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"À vista disso, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227061 Nr: 306-31.2015.811.0011

 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): Elisângela Alves - FI, Elisângela Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 68, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD, não logrando êxito em localizar veículos de propriedade dos 

executados e tampouco informações acerca da Declaração de Imposto de 

Renda, 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. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157467 Nr: 2419-60.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Galeano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 161, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 208245 Nr: 1541-67.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Caires Olegário

 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 da parte autora sobre o r. despacho de fls.131, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225942 Nr: 4663-88.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djanira Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 96, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228555 Nr: 1071-02.2015.811.0011

 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: Isabel Joaquim da Silva Souza

 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 da parte autora sobre o r. despacho de fls. 165, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231977 Nr: 2961-73.2015.811.0011

 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: Aparecida Ribeiro Porto

 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 da parte autora sobre o r. despacho de fls. 161, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 194503 Nr: 3429-08.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Alves Zarzenon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 89, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3459 Nr: 1242-18.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB, CRB, CCB, JMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Silva Santos - 

OAB:2.750-B, Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA M. FERREIRA - 

OAB:10.744-B

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 214, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Antes de analisar o pedido de fl. 213, 

intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

do débito reclamado, no prazo de 15 (quinze) dias. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245871 Nr: 1032-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 09/10/2018 Hora: 16:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Vistos, etc. Considerando que a parte autora deixou de comprovar a 

aquisição dos fármacos, embora devidamente intimada da decisão de ID 

13575062, indefiro o novo pedido de bloqueio elaborado pela paciente na 

petição sob ID 13850385, sem prejuízo de reanálise, após a juntada dos 

referidos comprovantes. Outrossim, tendo em vista que o município de 

Mirassol D’Oeste deixou de apresentar contestação no prazo legal, 

decreto-lhe a revelia, com fulcro no art. 344, do Diploma Processual Civil. 

Dê-se vista à defesa para apresentar a réplica quanto à contestação 

apresentada pelo Estado de Mato Grosso, no prazo de cinco dias. Após, 

com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Juíza Leiga para 

elaboração do projeto de sentença. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 05 

de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que a parte autora deixou de comprovar a 

aquisição dos fármacos, embora devidamente intimada da decisão de ID 

13659551, indefiro o novo pedido de bloqueio elaborado pela paciente na 

petição sob ID 13850717, sem prejuízo de reanálise, após a juntada dos 

referidos comprovantes. Outrossim, tendo em vista que o município de 

Mirassol D’Oeste deixou de apresentar contestação no prazo legal, 

decreto-lhe a revelia, com fulcro no art. 344, do Diploma Processual Civil. 

Dê-se vista à defesa para apresentar a réplica quanto à contestação 

apresentada pelo Estado de Mato Grosso, no prazo de cinco dias. Após, 

com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Juíza Leiga para 

elaboração do projeto de sentença. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 05 

de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CASADO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELINA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

FRANCISCO CARLOS ALVES DO CARMO (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: 09/10/2018 Hora: 15:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258993 Nr: 1408-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Reis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 258993

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fls.128), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões. Após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 28 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.: 247232 Nr: 1741-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Bezerra Huga, Mário Sérgio da 

Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 247232

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Cláudio Bezerra 

Huga, nos moldes do acórdão às fls.182/186-verso.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260706 Nr: 2126-80.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE intimação

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 2126-80.2018.811.0011 – 260706

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Marildo Marques da Silva

INTIMANDO: Indiciado(a): Marildo Marques da Silva, Cpf: 03998515186, Rg: 

2280137-5 SSP MT Filiação: Sebastião Marques da Silva e Olma Francisco 

da Silva, data de nascimento: 13/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Colorado d´oeste-RO, solteiro(a), vaqueiro / peão, Endereço: Lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. decisão de fls. 8/9, proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS em favor de THAIS APARECIDA DE FREITAS, perseguido 

pela Autoridade Policial, em desfavor de MARILDO MARQUES DA SILVA, 

ante a alegação de ameaças. Decido. As denominadas medidas protetivas 

de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm o 

fim precípuo de preservar a integridade física e psicológica da mulher e, 

no mais das vezes, da prole, contra toda e qualquer espécie de violência 

perpetrada pelo agressor (art. 5º). A referida lei cria mecanismos para 

coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 

prevê o art. 1º. É o caso dos autos, vez que consta do relato da ofendida 

que seu ex-companheiro, por não aceitar o fim do relacionamento, 

proferiu-lhe ameaças veladas, dizendo que “se não fosse dele, não seria 

de mais ninguém”. Outrossim, consigno que em crimes praticados no 

âmbito doméstico, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a 

palavra da vítima tem grande valia e é justificante, por si, para impor ao 
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ofensor medidas cautelares visando preservar a sua integridade física e 

psíquica. As medidas protetivas de urgência, por sua própria 

denominação, pressupõem situação de conhecimento imediato, risco atual 

ou iminente agressão, não comportando maior lastro probatório para o seu 

deferimento. Ademais, destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na tentativa de 

melhor proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, possibilita ao 

magistrado aplicar medidas de proteção independentemente de audiência 

das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes do inquérito 

policial, como ocorre no caso vertente. Ante o exposto, com base no art. 

22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar 

desta data, as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e 

determino: • ao agressor a proibição de aproximar-se, no limite de 500 

metros, da vítima, de sua família e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e “b”); • a proibição do agressor de 

frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea “c”). 

DETERMINO ao Oficial de Justiça responsável pelo feito que LAVRE 

TERMO circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço 

policial para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SUPRADEFERIDAS 

IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO. Acaso a situação de risco se mantenha até a data final da 

vigência desta decisão, isto é, 08/12/2018, poderá a vítima comparecer em 

balcão de Secretaria e justificadamente postular a continuação das 

medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo 

para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 08/11/2018 e 07/12/2018. 

Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente 

provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. 

Notifiquem-se pessoalmente a vítima e o requerido para conhecimento e 

cumprimento desta sentença. Havendo interesse na revogação da medida 

por parte da vítima, as mesmas deverão manifestar seu intento 

diretamente no balcão da Secretar ia.  Em caso de 

irresignação/discordância pelo requerido, deverá comparecer aos autos 

por meio de advogado constituído ou Defensoria Pública. Ciência ao 

Ministério Público. Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se 

os autos. Não sendo localizado o requerido, intimem-se a vítima para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o 

prazo ou sendo desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao 

Ministério Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não 

apresentar o endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos. Resta 

a presente sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de 

modo que, diante de qualquer alteração fática, não obstante o 

arquivamento dos autos, seus termos poderão ser modificados. Havendo 

requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me 

conclusos. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de junho de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatriz Alexandre F 

Garcia de Oliveira, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 5 de julho de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239712 Nr: 2683-38.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerdar Batista de Faria Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 239712

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JERDAR 

BATISTA DE FARIA JUNIROR 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, 17 de outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114813 Nr: 1217-07.2018.811.0086

 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: Sidinei Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvanir Wessler, Juceley da Silva Wessler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA CRISTINA PIEDADE 

KLUTHCOWSKY - OAB:OAB/PR 50.064, Marcelino Santana de Oliveira 

Junior - OAB:MT 21.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Anulação Contratual c.c. Ressarcimento c.c. Dano 

Moral e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Sidinei Alves da Silva, 

em desfavor de Osvanir Wessler e Juceley da Silva Wessler.

 Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, em consonância com o art. 

98, CPC.

 Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, 

uma vez que ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300, CPC, mormente 

ante a necessidade de verificar a versão disposta pela parte Requerida, 

necessitando o feito de dilação probatória para verificação do direito do 

demandante, bem como pelo fato de que já restou superada a data do 

depósito pretendido.

 Ante ao interesse expresso do postulante na realização de nova 

audiência para tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 e seguintes 

do Código de Processo Civil, DESIGNO o dia 27 de agosto de 2018, ás 

16h30min (horário oficial do Mato Grosso), para audiência de conciliação 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca 

de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, 

notificando-a acerca do teor desta decisão, bem como para comparecer à 

audiência de conciliação acompanhada de Advogado para que, querendo, 

responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do 

art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.
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 Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35648 Nr: 2000-82.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Roseli Fritz Covari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Embargante, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. (387), no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38619 Nr: 1466-07.2008.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Materiais para Construção Ltda, Neuri Carlos 

Friedrich Secchi, Claudia Lisiane Oro Ribeiro Ramos, Sadi Ribeiro Ramos, 

Meri Terezinha Secchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaias Grasel Rosman - 

OAB:MT 8265-A, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Embargante, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. (134), no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103656 Nr: 2548-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Taffarel Sfredo - ME, Márcia Taffarel 

Sfredo, JESSICA SFREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71664 Nr: 180-18.2013.811.0086

 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: Edilaine da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco S/A, Localcred Meval Assessoria e 

Cobrança LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT 3.056

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. (211), no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88580 Nr: 4154-92.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Mara Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o delineado pela parte Exequente à fl. 36, renovo o 

cumprimento da decisão proferida às fls. 32/33.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28658 Nr: 1647-13.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denofa do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Casonatto, Sady Casonatto, Aldir 

Casonatto, Maria Lúcia Onesco Casonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Executada junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99384 Nr: 5950-84.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL GOMES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, Paquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro parcialmente o requerido pela parte Requerente à fl. 35, 

notadamente a inserção de restrição judicial no bem móvel descrito na 

exordial, em desfavor da parte Requerida, via Sistema Renajud.

Ademais, intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou, comprovação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 425 de 656



que tentou localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70814 Nr: 3323-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Van Den Bylaardt, Victoria Alana Casarin, Luiz 

Pedro Franz, Gabriel Henrique Casarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rodrigues de Matos - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane Gastaldo Lopes - 

OAB:45502/RS, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natanael José Rizzi - OAB:RS 

84.165, Rodrigo Luiz Andreatto - OAB:RS 66.843

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47141 Nr: 2565-41.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Alberto Radetzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “pré-penhora” ou “arresto 

executivo”, nos termos do constante à fl. 56, uma vez que, presente “a 

possibilidade de frustação de citação do Executado”, forte no art. 830, 

“caput”, do Código de Processo Civil, para fins de: DEFERIR a busca sobre 

a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo 

Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que 

parcialmente, cite-se a parte Executada, pessoalmente, nos ditames da 

decisão exordial.Saliento, que aperfeiçoada a citação e transcorrido o 

prazo para pagamento pela parte Executada, a indisponibilidade 

converter-se-á em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de 

Processo Civil.Da Pesquisa de Endereço da parte Executada.Do compulso 

dos autos, se verifica infrutífera a tentativa de citação da parte Executada, 

vide fl. 31, de modo que, considerando que deve ser priorizada a citação 

pessoal, determino a consulta de endereço da parte Executada junto aos 

Sistemas Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa junto aos 

Sistemas Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte diverso 

daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o 

necessário para citação da parte Executada, nos termos do disposto na 

decisão inicial.Outrossim, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a 

parte Exequente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera, bem 

como quanto a citação pessoal da parte Executada.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94697 Nr: 2871-97.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115169 Nr: 1423-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Reni Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Inventário com Pedido de Adjudicação pelo Rito de 

Arrolamento Sumário ajuizada por Edson Reni Oliveira da Silva, por 

ocasião do falecimento de Jorge Luiz Oliveira da Silva.

 Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, em consonância com o art. 

98, do Código de Processo Civil.

 Por cautela, OFICIE-SE ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

solicitando informações sobre a existência de outros dependentes 

habilitados em nome do Senhor Jorge Luiz Oliveira da Silva, o que deverá 

ser informado no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia do 

documento às fls. 19/20.

 Ademais, tendo em vista que a Certidão de Óbito (fls. 17) informa que o 

de cujus deixou filhos e bens a inventariar, sendo tal documento dotado de 

fé pública, DETERMINO que no prazo de 15 (quinze) dias a parte 

Requerente efetue declaração de próprio punho, com firma reconhecida e 

sob as penas da lei, que inexistem outros herdeiros, sejam eles filhos ou 

convivente/esposa do falecido, ainda vivos.

 Notifique-se ainda o postulante que será este responsável pela devolução 

de eventuais valores/meação do bem que forem eventualmente recebidos 

indevidamente.

 DETERMINO a utilização do Sistema Bacenjud, para verificação de 

existência de ativos em nome do falecido.

 PROCEDA-SE também a pesquisa junto ao Renajud em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de 

cujus.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 18687 Nr: 255-09.2003.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tafarel Ferreira & Ferreira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057/MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73670 Nr: 2188-65.2013.811.0086

 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): Auto Posto Cidade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76057 Nr: 4633-56.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Jose Tolazzi - ME, Claudemir Jose 

Tolazzi, Romildo José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT 3.056, Saionara Mari - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, defiro o prosseguimento da demanda, conforme postulado às 

fls. 41/42.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101684 Nr: 1275-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourisvaldo de Sousa Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:MT/14176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “pré-penhora” ou “arresto 

executivo”, nos termos do constante à fl. 38, uma vez que, presente o “a 

possibilidade de frustação de citação do Executado”, forte no art. 830, 

“caput”, do Código de Processo Civil, para fins de: DEFERIR a busca sobre 

a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo 

Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que 

parcialmente, cite-se a parte Executada, pessoalmente, nos ditames da 

decisão exordial.Saliento, que aperfeiçoada a citação e transcorrido o 

prazo para pagamento pela parte Executada, a indisponibilidade 

converter-se-á em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de 

Processo Civil.Da Comprovação de Pesquisa de Endereço da parte 

Executada.Do compulso dos autos, se verifica infrutífera a tentativa de 

citação da parte Executada, vide fl. 38, de modo que intime-se a parte 

Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o 

endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou localizar o seu 

endereço.Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de 

Nova Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante 

a apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92378 Nr: 1427-29.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Côrrea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:MT 15.445, 

Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 96913 Nr: 4405-76.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Araujo Martins - ME (Shopping Calhas), 

Renata Araujo Martins, Alex Baldassarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98505 Nr: 5437-19.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz dos Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77812 Nr: 1298-92.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Autopeças de Goiás Ltda, Antônio Donizete 

Aguilera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tissiano Luiz Schaurich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stenio Pereira da Silva - 

OAB:GO 25.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “pré-penhora” ou “arresto 

executivo”, nos termos do constante às fls. 49/50, uma vez que, presente 

o “a possibilidade de frustação de citação do Executado”, forte no art. 

830, “caput”, do Código de Processo Civil, para fins de: DEFERIR a busca 

sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte Executada pelo 

Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que 

parcialmente, cite-se a parte Executada, pessoalmente, nos ditames da 

decisão exordial.Saliento, que aperfeiçoada a citação e transcorrido o 

prazo para pagamento pela parte Executada, a indisponibilidade 

converter-se-á em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de 

Processo Civil.Da Pesquisa de Endereço da parte Executada.Do compulso 

dos autos, se verifica infrutífera a tentativa de citação da parte Executada, 

vide fl. 47, de modo que, considerando que deve ser priorizada a citação 

pessoal, determino a consulta de endereço da parte Executada junto aos 

Sistemas Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa junto aos 

Sistemas Informatizados, e sendo apresentado endereço da parte diverso 

daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o 

necessário para citação da parte Executada, nos termos do disposto na 

decisão inicial.Outrossim, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a 

parte Exequente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera, bem 

como quanto a citação pessoal da parte Executada.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25088 Nr: 12-70.2000.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroshop-Distribuidora de Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Schneider., Mecânica Cascavel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Bertucci - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Maurício Teixeira da Silva Matias - OAB:SP 219.219, 

Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud, formulado à fl. 244, nos ditames dos 

valores expressados às fls. 248/249.

 Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

No que concerne a duas petições com cumprimento de sentença do 

principal e honorários, entendo tumultuária, devendo ambos os valores 

serem executados na mesma petição, sendo obrigação do advogado 

repassar os valores ao cliente conforme a legislação pátria.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71837 Nr: 348-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Antonio Sella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pazinato E Cia Ltda. Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, importa salientar que a parte Executada já fora citada para 

pagamento, e o não oferecimento de embargos gera os efeitos formais da 

revelia, podendo a parte Exequente iniciar os procedimentos executivos 

de penhora, apresentando o advogado a petição de execução com os 

cálculos, acrescidos de honorários de 10% (dez por cento) e multa de 

10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil. (AGR1 20140020144052 DF. 0014513-16.2014.8.07.0000, 2ª Turma 

Cível, Publicado em 26.08.2014, Relator J.J. Costa Carvalho).

Desta forma, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 
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resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31790 Nr: 28-97.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iria Brietzke, Silio Azevedo Brietzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christine Fischer Krauss - 

OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos em correição, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38686 Nr: 1711-18.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Cavalcante Prudêncio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora online por meio dos sistemas Bacenjud (fl. 

91), devido a parte não apresentar a memória de cálculo atualizada.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos o que lhe é devido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110281 Nr: 6086-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, CASSIANO RICARDO 

BOTELHO LIMA SERAGUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arrozeira Somar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação Monitória proposta por Kayser e Seraguci Ltda em face 

de Arrozeira Somar, ambos já qualificados nos autos.

Apresentada a inicial, fls. (05/09), o requerente atribuiu valor à causa de 

R$ 113.640,00 (cento e treze mil, seiscentos e quarenta reais) 

considerando a cotação da saca do milho em R$ 12,00 (doze reais).

 À fl. 91 foi determinado ao autor emendar a inicial, considerando o 

proveito econômico pretendido como a soma dos valores das sacas de 

milho, aplicando-se o valor de comercialização destas na época do 

vencimento da obrigação.

O exequente argumenta às fls. 92/94 que não está buscando o 

recebimento de quantia em dinheiro, mas sim a entrega de coisa, 

consistente em 9.470 (nove mil, quatrocentos e setenta) sacas de milho. 

No entanto, tais sacas deverão ser valoradas pela cotação da época do 

vencimento da obrigação.

Dessa forma, mantenho a decisão de fl. 91, intime-se o requerente para 

emendar a inicial, nos termos do artigo 320 e 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, trazendo aos autos o valor correto atribuído à 

causa, e o recolhimento das custas remanescentes, no prazo de (15) 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, do mesmo Código

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43687 Nr: 3122-62.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanete Correa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 O pedido de fl. 112 é, em verdade, reiteração do pedido já apreciado à fl. 

109. Assim, considerando que não há fatos novos capazes de alterar os 

já decididos, mantenho a decisão.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos endereço atualizado da executada ou justificar sua 

impossibilidade.

Desde já, determino que todas as intimações processuais, por parte do 

exequente, destes autos saiam em nome da Dra. Cristiane Belinati Garcia 

Lopes, OAB/MT 11.877-A.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76031 Nr: 4607-58.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Ribeiro de Souza (Tranportes 

Laralud), Marlene Ribeiro de Souza, Cesar Augusto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT 3.056, Saionara Mari - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 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 executada, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 42/43, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92677 Nr: 1628-21.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mameri Rochas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marília Gurguera Velluso - 

OAB:OAB/SP 298.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o bloqueio de fls. 30/31 ser de menor valor do que o débito 

exequendo, permaneçam os autos conclusos para a pesquisa de bens 
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junto ao sistema Renajud, conforme já deferido à fl. 29.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido 

de expedição de oficio à Delegacia da Receita Federal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84158 Nr: 1493-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Industria e Comercio ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dargleas Juliano Gagliazzi, Agropecuária Dona 

Yvone Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, FABIO DE 

SA PEREIRA - OAB:5286/B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por CESAR 

ROBERTO BONI E CÍCERO AUGUSTO MILAN em face de SINPAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, processando-se nos moldes do art. 523 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110072 Nr: 5973-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO QUARESMA CASTRO , SGUAREZI 

& CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. (27), no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114209 Nr: 845-58.2018.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que a primeira vista se encontram presentes os 

requisitos legais do art. 319 do NCPC. Defiro os benefícios da justiça da 

gratuita conforme petição de fls.12/14.

NOMEIO como inventariante a Sra. ENILDA DA SILVA BARROS TABORDA, 

nos termos do artigo 617, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que 

deverá ser intimada para prestar compromisso em 05 (cinco) dias e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 617, § Único, 

do NCPC).

Após, citem-se as herdeiras e os interessados não-representados, se for 

o caso, bem como intime-se o Ministério Público e a Fazenda Pública, 

manifestando-se esta sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias, ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se estes 

expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação de recolhimento dos impostos estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108194 Nr: 5037-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronivan Araújo Belem, Romeu Franques Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Sendo assim, estão evidentes os elementos de probabilidade do 

direito alegados pelos embargantes, sendo que há perigo de dano no 

prosseguimento da execução, vez que poderiam ter seus bens constritos 

em razão de débito que alegam já ter quitado. Portanto, DEFIRO atribuição 

de efeito suspensivo à execução n°. 2214-63.2013.811.0086, código 

73695, condicionada à caução, vez que exigência legal expressa do § 1° 

do artigo 919, do CPC. Por fim, recebo os presentes embargos, por serem 

tempestivos, conforme certidão de fls. 49. Intime-se o embargado para 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que 

porventura desejar produzir, nos termos do artigo 920, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Após, devolvam-se os autos conclusos para análise da 

possibilidade de julgamento antecipado do pedido ou designação de 

audiência, consoante disposição do artigo 920 do Código Processual Civil. 

Traslade-se cópia desta decisão aos autos n°. 2214-63.2013.811.0086, 

código 73695. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73695 Nr: 2214-63.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivan Araújo Belem, Romeu Franques Belém

 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:

 Vistos.

Ante a decisão proferida nos autos dos embargos à execução 

n°.5037-68.2017.811.0086, código 108194, que atribuiu efeito suspensivo 

a esta execução, suspendo o trâmite da execução até o julgamento do 

mérito dos embargos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39457 Nr: 2423-08.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Kolling - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que da publicação da sentença de fls. 52, não constou o 

nome dos procuradores da executada, impulsiono estes autos para 
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reenviá-la à publicação, desta feita para intimar a parte executada dos 

termos da referida sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48118 Nr: 3541-48.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Aparecida Turke Galvan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462, Josiberto Costa Neves - OAB:MT 13.225, Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. (105), no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78803 Nr: 2038-50.2014.811.0086

 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: LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. (61), no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112564 Nr: 12-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilceia Carniatto Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 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.: 90200 Nr: 73-66.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massafra & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laucidio Aparecido Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arno Lopes Moreira - OAB:MT 

19.839, Isabella Tetilla Moreira Gewehr - OAB:MT 17.967, 

Marisvaldo Paiva de Menezes - OAB:29518/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte exequente às fls. 52/53.

Expeça-se novo mandado de penhora e avaliação, remetendo-o para 

cumprimento à Comarca de Rosário Oeste/MT, a fim de que sejam 

penhorados e avaliados os bens indicados pelo exequente.

Após o retorno da missiva, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 794 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida, para 

comprovar que deu ciência ao mandante (art. 122 do CPC) acerca da 

renúncia comunicada nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95320 Nr: 8207-94.2014.811.0040

 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: Garcia Rocha e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agm Agroindustrial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Stieven Pinho Bedin - 

OAB:OAB/MT 9.344, Antonio Lenoar Martins - OAB:MT 7.975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

 Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida (fl. 70), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço da requerida 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a diligência para localização do endereço do requerido, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Outrossim, ante a ausência de tempo hábil para citação do requerido 

antes da audiência preliminar de conciliação, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, redesigno a solenidade 

anteriormente designada para o dia 17 de agosto de 2018 às 13h00min.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112269 Nr: 7160-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO RODRIGUES - OAB:84676, Priscilla Akemi Ashiro - 

OAB:OAB/MT 304.931

 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 das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42942 Nr: 2289-44.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleice Jane Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Anna Christina 

Bezerra Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.Tendo em vista a constrição efetivada pelo Sistema RENAJUD 

sobre o veículo indicado às fls. 452, expeça-se o respectivo mandado de 

penhora e avaliação sobre o veículo, a ser cumprido no endereço indicado 

pela exequente às fls. 467/468.Quanto ao requerimento para aplicação 

das medidas coercitivas genéricas previstas no artigo 139, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, consubstanciadas no bloqueio/suspensão da 

CNH da executada e na restrição de seu passaporte, saliento que a 

referida questão tem sido objeto de apreciação por nossos tribunais 

pátrios, sendo que ainda não há um consenso formado a respeito de tal 

dispositivo legal, todavia, analisando o ordenamento processual civil em 

cotejo com as disposições constitucionais, é possível extrair alguns 

parâmetros para que sejam aplicadas as medidas coercitivas genéricas ao 

caso concreto. (...) Portanto, INDEFIRO a aplicação das medidas 

coercitivas genéricas do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

pelos motivos que já foram retroconsignados.Quanto ao requerimento de 

nova tentativa de penhora online nas contas bancárias da executada, 

INDEFIRO-O, considerando que tal pedido já foi deferido anteriormente e a 

importância bloqueada foi ínfima, sendo que a exequente não demonstrou 

a alteração da situação econômica da executada.O Superior Tribunal de 

Justiça vem decidindo de forma reiterada que para que haja a reiteração 

do pedido de penhora online em sede de execução ou cumprimento de 

sentença, a parte exequente deve demonstrar os indícios de que houve 

alteração da situação econômica do executado, o que não é realizado nos 

autos. (...) Desta feita, ante o indeferimento do pedido, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.DEFIRO ainda o pedido para levantamento do valor bloqueado às fls. 

444/445 e vinculado aos autos às fls. 447, em favor da exequente, 

devendo o valor ser transferido para a conta bancária indicada às fls. 

467.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97602 Nr: 4834-43.2016.811.0086

 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: Joliane Boabaid de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Estado de Mato Grosso - 

Coop. de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Marcos de Albuquerque 

- OAB:MT/21992, Ana Lídia do Carmo Ribeiro - OAB:MT 16.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Elisa Del Padre da Silva - 

OAB:MT 15.318-A, Cláudio Alves Pereira - OAB:3277-A/MT, José 

Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A/MT, Luiz Fernando Bressan 

Aranda - OAB:MT 12089-A

 Vistos. (...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

RESOLVO O MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES todos pedidos 

formulados na exordial pela parte autora, tendo em vista que a autora não 

se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência da conduta ilícita por 

parte da requerida, enquanto que a demandada que comprovou que agiu 

no exercício regular de direito. Assim, condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado e não executada a sentença no prazo legal, 

remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93398 Nr: 2110-66.2016.811.0086

 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: Cimei Ormond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Cristina Konzen Bortolotto

 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: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. (228), no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37567 Nr: 549-85.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMGdS(, LdOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos. (...) Ante ao exposto, com fundamento precípuo no artigo 5º, 

inciso LXVII, da Constituição Federal, cumulado com o art. 528, § 3º, do 

Código de Processo Civil, DECRETO a prisão civil de FÁBIO LAURO 

FERREIRA DOS SANTOS, qualificado e individualizado nestes autos, por 

60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas no decorrer do processo. Destarte, em obediência 

ao artigo 528, § 3°, do CPC, determino que seja realizado o protesto 

extrajudicial da sentença proferida nos autos n°. 186/2006, código 31047, 

encartada às fls. 07, pelo Cartório do 2° Ofício de Nova Mutum/MT. 

Outrossim, inclua-se o mandado de prisão na central de mandados do 

Estado bem como proceda-se o seu encaminhamento à DEPOL de 

Juscimeira/MT. Ressalte-se que a prisão civil poderá ser suspensa em 

caso de pronto pagamento da totalidade da execução, acrescida das 

prestações vencidas após o ajuizamento da execução e não pagas, uma 

vez que pensão alimentícia é obrigação de trato sucessivo. Por fim, deve o 

Sr. Oficial de Justiça e a Autoridade Policial encarregada do cumprimento 

do mandado prisional observar que, por se tratar de prisão de caráter civil, 

deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou seja, 

separadamente de criminosos comuns. Proceda-se ao cumprimento do 

mandado de prisão civil no endereço indicado às fls. 124 ou fls. 119. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta dias) ou efetuado o pagamento integral 

do débito exequendo, expeça-se incontinenti o alvará de soltura, 

colocando o executado imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo não tiver que permanecer preso. Intime-se o executado para trazer 

aos autos cópia do comprovante de depósito já encartado às fls. 121-v, 

vez que o constante dos autos está ilegível, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ciência à Defensoria 

Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 3658 Nr: 32-66.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dipar Diesel parts Peças e Serviços Ltda., Marcos 

Aurélio Galgaro Gazzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pahim Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademyr Cesar Franco - 

OAB:14091/MT, Carlos Rezende Junior - OAB:9059/MT, Daniele 

Izaura da S. Cavallari Rezende - OAB:6057-MT, Jackson Nicola 

Maiolino - OAB:8326/MT, Paola Rezende Bejarano - OAB:22.309/O, 

Renata Pimenta de Medeiros - OAB:9844/MT, Taryane Oliveira 

Sampaio de Bastiani - OAB:22.956/O

 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 
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conforme o local indicado para a realização da diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000351-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO CONCEICAO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000351-79.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CIRO CONCEICAO MARTINS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL Vistos, etc. Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, 

vez que, atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Defiro a 

inversão do ônus da prova, tendo em vista ser impossível ao reclamante 

comprovar fato negativo. Contudo, há realmente uma divergência entre 

valores que somente poderá ser analisado com a juntada do contrato, 

tendo em vista que não há relação entre os valores inscritos e os 

supostamente devidos, bem como os juros apresentam-se 

excessivamente baixos para um empréstimo de 24 meses, o que se 

mostra atípico e acaba por comprometer a verossimilhança das alegações. 

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, 5 de julho de 2018 CASSIO 

LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001078-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MADPAR IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LACERDA MAAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001078-38.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MADPAR IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: 

RONALDO LACERDA MAAS Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 5 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001128-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (EXEQUENTE)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO NUNES DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001128-64.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: IVONIR ALVES DIAS, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: LAURINDO NUNES DE SOUZA FILHO Vistos, etc. Cite-se a 

parte Executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) 

dias. Não efetuado o pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a 

penhora e avaliação dos bens da parte Devedora, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando a parte Executada para 

comparecer o juizado, momento em que será designado audiência, caso 

houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001144-18.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GIVANILDO MANOEL DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, vez 

que, atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Indefiro a tutela 

antecipada, tendo em vista que não comprovada a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito. Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

por falta dos requisitos legais. 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, 

5 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CAMELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE JENIFFER SIQUEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000823-80.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: RICARDO CAMELLO EXECUTADO: MICHELLE JENIFFER 

SIQUEIRA DA COSTA Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para efetuar 

o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 5 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDINEI ROSA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000038-21.2018.8.11.0086. REQUERENTE: CLAUDINEI ROSA MARTINS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Intime-se o réu para juntar 

comprovante de pagamento sob pena de execução. Cumpra-se. NOVA 

MUTUM, 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE MATOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010061-38.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TANIA DE MATOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Defiro a 

Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, 

altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na 

pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUZA SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010059-68.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCO DE SOUZA SARAIVA REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Defiro a 

Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, 

altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na 

pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001337-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DELANO RENATO STREY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO BATISTELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001337-33.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: DELANO RENATO STREY EXECUTADO: JOAO FRANCISCO 

BATISTELA Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 5 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL SOUZA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000815-06.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: NATANAEL SOUZA NOGUEIRA EXECUTADO: JOAO LUIS 

VILAS BOAS SOARES - ME Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 5 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010617-74.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL OAB - MT0017007A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DE ALMEIDA & CIA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010617-74.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL EXECUTADO: M. A. DE 

ALMEIDA & CIA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Intime-se a parte Executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo 

de 03 (três) dias. Não efetuado o pagamento, proceda-se o Oficial de 

Justiça com a penhora e avaliação dos bens da parte Devedora, 
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lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando a parte Executada 

para comparecer o juizado, momento em que será designado audiência, 

caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 5 

de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-46.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO RODRIGUES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010302-46.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: AMARILDO RODRIGUES ROCHA REQUERIDO: COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Vistos, etc. Defiro a 

Execução de Sentença nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, 

altere-se a classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na 

pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 5 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000215-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAICARA OFICINA MECANICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000215-82.2018.8.11.0086. REQUERENTE: AUTO ELETRICA SANTA 

CLARA LTDA - ME REQUERIDO: CAICARA OFICINA MECANICA LTDA - ME 

Vistos etc. Certifique o gestor a inércia do requerente em relação ao prazo 

deferido em audiência. Após, nova conclusão para sentença por 

abandono ou redesignação da audiência pelo gestor. NOVA MUTUM, 5 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000722-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LURVINO KOGLER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000722-43.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: LURVINO KOGLER - ME EXECUTADO: PAULO DE 

ALBUQUERQUE Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 5 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 4077-88.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Baccarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 (...) ACOLHO a promoção Ministerial para reconhecer as faltas graves 

praticadas pelo reeducando, e regredir o regime de cumprimento de sua 

pena do ABERTO PARA O FECHADO, com a perda de 1/3 dos dias 

remidos, e ainda a alteração da data base para a data da última prisão, 

qual seja 25/02/2018. (...) .No mais, determino que seja oficiado com 

urgência aos juízos que proferiram as sentenças de fls. 174/176 e 

446/451, para que sejam encaminhadas as respectivas guias de 

execução penal, e cópias das peças essenciais à instrução da execução, 

em especial certidões das datas de eventuais prisões e solturas, 

informando nos ofícios e por telefonema que se trata de processo onde o 

reeducando está preso, cumprindo pena em regime fechado, e que tais 

peças são essenciais para os cálculos e futuros benefícios.Oficie-se 

também ao juízo sentenciante da guia de fls. 02, para que encaminhe guia 

definitiva, onde a pena deverá estar de acordo com o determinado no 

acórdão de fls. 1017/1036 dos autos originais.Após, proceda-se com 

urgência cálculo atualizado da pena, somando-se as penas de todas as 

guias a serem juntadas, devendo constar dos cálculos os dias declarados 

remidos às fls. 57 e 74, reduzidos, no entanto, de 1/3, conforme determina 

a presente decisão, bem como que o regime de pena atual é o fechado, e 

a data-base para a próxima progressão é a da última prisão: 

25/02/2018.Após, vistas às partes e imediatamente conclusos para 

homologação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115042 Nr: 1354-86.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Baccarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Em resumo, para fins de publicação da presente sentença: JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Adriano 

Baccarin pela prática do crime previsto pelo artigo 14 da Lei 10.826/03 à 

pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, em 

regime inicial FECHADO, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, 

calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente 

à época dos fatos, sem possibilidade de substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos ou sursis, visto que 

multirreincidente, devendo permanecer na prisão em que se encontra, pois 

lhe nego o direito de recorrer em liberdade desta sentença, e o condeno 

ainda ao pagamento das custas e despesas processuais.P.R.I.C.Havendo 

recurso, expeça-se guia de execução provisória a ser encartada nos 

autos 78149, para a devida unificação.Transitada em julgado, oficie-se 

aos órgãos de praxe comunicando da condenação e, ainda, ao Juízo de 

seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos), e expeça-se a 

guia definitiva.Após, arquivem-se.

Comarca de Nova Xavantina
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61009 Nr: 2079-16.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inaugural formulado pelo autor, para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria por idade híbrida a JOSÉ 

MARTINS DE SOUZA, a ser calculada pela média aritmética simples dos 

maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de 

todo o período contributivo, considerando-se como salário-de-contribuição 

mensal do período como segurado especial o limite de 

salário-de-contribuição da Previdência Social, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do ajuizamento 

da ação (31/10/2012 – fl. 05), conforme disposto no RE 631.240/MG. 

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do CPC. As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária desde os respectivos vencimentos e de juros moratórios desde 

a citação..Ante a sucumbência recíproca, condeno autor e requerido, no 

percentual de 80% e 20%, respectivamente, das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data.A autarquia executada é isenta do 

recolhimento de sua parcela de custas. Em relação ao autor, suspendo a 

exigibilidade das custas e honorários, nos termos do art. 98, §3° do 

CPC.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas).Sentença sujeita ao Reexame 

Necessário, nos termos da Súmula 490 do STJ.Publique. Registre. 

Intime-se.Tópico Síntese do Julgado - o nome do(a) segurado(a): JOSÉ 

MARTINS DE SOUZA; II - o benefício concedido: aposentadoria por idade 

híbrida; III - a renda mensal atual: a calcular pelo INSS; IV - a data de início 

do benefício – DIB: 31/10/2012; V - a renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; VI - data do início do pagamento: prejudicado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36189 Nr: 2262-55.2010.811.0012

 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: NAZIRA FERREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com arrimo no 

art. 85 do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, 

CPC).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

baixas e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 18806 Nr: 1161-22.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DONILIA MOREIRA DE MATOS, MARIA FRANCISCA 

MATOS, PAULO FRANCISCO DE SOUZA, FRANCISCA MATOS DE SOUZA, 

LINDOMAR FRANCISCO DE SOUZA, JOSE FRANCISCO DE SOUZA, 

ORLANDO FRANCISCO DE SOUZA, ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, não acolho os embargos de declaração opostos.Destarte, 

permanece irretocável a decisão de fls. 311/312, a qual deverá ser 

integralmente cumprida.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 5675 Nr: 147-42.2002.811.0012

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.M.G. CALDAS LTDA, WALTER DE JESUS 

CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, sionara mari - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Citada, a parte executada não indicou bens a penhora ou quitou o débito.

Para o prosseguimento do feito, a parte exequente requereu a busca de 

valores nas contas financeiras da parte executada pelo Sistema 

Bacenjud.

Ante o exposto, defiro, por ora, com base no artigo 854 do Código 

Processo Civil e na ordem estabelecida pelo artigo 835, inciso I do Código 

Processo Civil, tão somente a penhora via Bacenjud, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada: WALTER DE JESUS CALDAS, 

CPF n° 296.142.791-68, até o limite do débito no montante de R$ 

348.566,41 (Trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e seis 

reais e quarenta e um centavo), o que deverá ser efetivado por meio da 

penhora online, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação da parte executada para os fins legais, que pode se dar na 

pessoa de seu procurador e, em caso de inércia, procederá à intimação 

pessoalmente.

Após, manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3753 Nr: 2-45.1986.811.0012

 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: ESPOLIO DE VALDEMARINO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLY EUGÊNIO FLECK, JOACYR DE 

FIGUEIREDO, EUSANIDES FERNANDES DE FIGUEIREDO, JOÃO RODRIGUES 

ESTULA, MANOEL PIRES, ALDO ÂNGELO SPERANDIO, ANTONIO 

GILBERTO VICTOR, JOSÉ MENDES, OTOMAR MATIAS DO COUTO, EUNICE 

ANTUNES DE ALMEIDA, ENZO PIZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:3971/MT, MIRIAN LUCIA HONORATO - 

OAB:14602-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Xavier Forster - 

OAB:232.170-SP, CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO - OAB:5.048, 

LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - OAB:4352/MT

 .Primeiramente, acrescente-se a autora Elisabetha Gabriela Bavaresco no 

polo ativo da liça, bem como substitua Enzo Pizano do polo passivo pelo 

atual proprietário do imóvel Otto Buches Baum (fl. 902).Em segundo lugar, 

determino a expedição de carta de intimação nos endereços indicados à fl. 

1.016 a fim de que os herdeiros dos falecidos Aladir Luiz Zuchetto e 

Beatriz Coimbra Zuchetto, querendo, ingressem no polo ativo da liça.Em 

terceiro lugar, reitere-se a intimação do advogado Celson J. G. Faleiro para 
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apresentar instrumento procuratório de seus clientes, tal como já 

determinado em fl. 902.Por fim, intime-se a parte autora pra apresentar o 

endereço atual e correto do requerido Otto Buches Baum, ou declinar a 

impossibilidade de tal apresentação, requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista que referido demandado até a presente data não fora 

citado.Tudo cumprido, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 10154 Nr: 1453-12.2003.811.0012

 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: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 Ante o exposto, não acolho a objeção de não-executividade.As custas 

eventualmente acrescidas pelo incidente serão suportadas pela parte 

excipiente.Deixo de fixar honorários, haja vista a natureza interlocutória 

deste “decisum”.No mais, com vistas ao regular processamento do feito, 

intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar os 

cálculos e requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão 

(art. 921 do CPC).Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3864 Nr: 21-51.1986.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EUVALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial que Espólio de Euvaldo Gomes 

da Silva promove em desfavor de Valter Moreira, em que, no curso da 

demanda, sobreveio notícia de que a parte executada quitou a dívida, 

requestando, a exequente, pela extinção da obrigação (fl. 231).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Tendo em vista o adimplemento do débito perseguido por objeto do 

presente feito, tal como informado pelo próprio exequente à fl. 231, não há 

óbice à extinção do processo com resolução do mérito.

Dispositivo.

Em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com funda¬mento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil.

Dê-se baixa em eventuais constrições existentes por objeto do presente 

feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de fl. 231, no que tange à devolução da Nota 

Promissória de fl. 04 ao executado, a qual deverá ser substituída por 

cópia.

 Em atenção ao princípio da causalidade, caberá à parte executada arcar 

com as custas e despesas processuais.

Sem honorários, tendo em vista que o silêncio do exequente quanto ao 

ponto faz presumir que estes foram quitados com o débito perseguido no 

feito.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62370 Nr: 957-31.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIZ DA SILVA, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER, JOSE LUIZ DA SILVA, MIRALDA IGNEZ MULLER, BEATRIZ 

JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 Ante o exposto, não acolho a objeção de não-executividade.As custas 

eventualmente acrescidas pelo incidente serão suportadas pela parte 

excipiente.Deixo de fixar honorários, haja vista a natureza interlocutória 

deste “decisum”.No mais, com vistas ao regular processamento do feito, 

intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar os 

cálculos e requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão 

(art. 921 do CPC).Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30913 Nr: 1407-13.2009.811.0012

 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: NIVALDO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 Primeiramente, certifique-se quanto à intimação das partes para se 

manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, determinada à fl. 

303.Sem prejuízo, intime-se a parte autora para cumprir o requestado à fl. 

350, no prazo de 30 (trinta) dias.Cumprido, intime-se a Fazenda Publica 

Estadual, por meio de remessa dos autos, a fim de que manifeste acerca 

de eventual interesse no imóvel objeto do feito.Com o retorno dos autos, 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62596 Nr: 1220-63.2013.811.0012

 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: MARLA LECI WEIHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEY BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante do exposto, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC, HOMOLOGO o 

reconhecimento do pedido pelo réu e, em consequência, declaro adquirido 

pela usucapiente MARLA LECI WEISHS, o domínio da área descrita na 

exordial, em consonância com as disposições do art. 1.238 do Código 

Civil.Servirá este “decisum” de título para matrícula, oportunamente, no 

Cartório de Registro de Imóveis competente.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, na forma do 

art. 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, eis que lhe defiro os 

benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).Transitando em julgado e 

nada sendo requerido, expeça-se mandado para registro no Cartório de 

Registro de Imóveis e, em seguida, arquive-se o feito procedidas as 

devidas baixas e anotações, inclusive na Central de 

Distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62811 Nr: 1480-43.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ALVES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a JOSEFA ALVES DE MENEZES, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do ajuizamento da ação (13/06/2013 – fl. 05), 

conforme disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 201, §

§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.As parcelas vencidas serão 

acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos e 

de juros moratórios desde a citação.Condeno o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) - art. 

85, §3º, I, CPC - sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

a Reexame Necessário (art. 496, §3º, I do CPC) eis que a apuração da 

condenação dependerá de mero cálculo aritmético (REsp. nº 

937.082/MG).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Tópico síntese do julgado: 

a) nome do segurada: Josefa Alves de Menezes; b) benefício concedido: 

aposentadoria por idade de segurado especial; c) renda mensal atual: 

prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 13/06/2013 (data do 

ajuizamento da ação); e) renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; f) 

data do início do pagamento: prejudicado.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65747 Nr: 1061-86.2014.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO JOSÉ DA SILVA, ESPOLIO DE IVO JOSÉ 

MULLER, JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, MIRALDA IGNEZ MULLER, BEATRIZ 

JOSEFA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

deduzidos na exordial, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de 

declarar legal a capitalização dos juros na periodicidade acordada, bem 

como os juros remuneratórios tal como fixados, e, ainda, para afastar a 

incidência da comissão de permanência do cálculo para apuração do 

débito decorrente do inadimplemento da cédula de crédito rural, restando 

mantidos, no mais, os demais encargos previstos no título em 

questão.Ante a sucumbência recíproca, condeno embargantes e 

embargada, no percentual de 80% e 20%, respectivamente, das custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, “ex vi” do art. 85, §3°, do CPC.Traslade-se cópia deste 

“decisum” para os autos principais (Código 62370).Transitando em julgado 

a presente sentença, arquive-se procedendo às baixas de estilo e 

anotações de praxe, inclusive na distribuição, observando o disposto nos 

Provimentos 11 e 40/2014 CGJ-MT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 14631 Nr: 985-77.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. S. DE LIMA DROGARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:

 É o relatório. Fundamento. Decido.

Assim, em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil.

Dê-se baixa na penhora efetuada em fls.185.

Em atenção ao princípio da causalidade, caberá ao executado arcar com 

as custas e despesas processuais.

Sem honorários, tendo em vista que o silêncio do exequente quanto ao 

ponto faz presumir que estes foram quitados com o débito perseguido no 

feito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75173 Nr: 2958-18.2015.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENY PRIMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FERREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LENY PRIMO FERREIRA, Cpf: 

36446769172, Rg: 526.385, Filiação: Rosalia Simões e Aberlado Primo 

Ferreira, data de nascimento: 05/05/1961, natural de Marajo-PR, 

separado(a) judicialmente, do lar, Telefone (66) 8407-3244 e atualmente 

em local incerto e não sabido JEFFERSON FERREIRA DE ARAÚJO, Rg: 

1907633-9, Filiação: Leny Primo Ferreira de Araujo e Celio Borges de 

Araujo, data de nascimento: 23/04/1986, natural de Nova Xavantina-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. INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

Sentença: Diante do exposto, julgo procedente a ação para decretar a 

interdição total de Jefferson Ferreira de Araújo, qualificado nos autos, 

declarando-o absolutamente incapaz para exercer, pessoalmente, os atos 

da vida civil, na forma dos arts. 1.767, inc. I e 1.775, § 1º do Código Civil; 

nomeio definitivamente a atual curadora, sua mãe, Leny Primo Ferreira na 

forma do art. 755, § 1º do CPC, mediante compromisso que será prestado 

em até 30 (trinta) dias.Por conseguinte, extingo o processo com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Condeno 

as partes ao pagamento das despesas processuais, taxas judiciárias, no 

entanto suspendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do 

CPC.Arbitro 0,5 URH, a título de honorários advocatícios ao advogado 

dativo nomeado para realização da audiência, Dr. Sebastião Carlos Toledo. 

O escrivão deverá lavrar a competente certidão da dívida em favor do 

advogado nomeado com fulcro no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, 

sessão 12, item 1.2.4.Oficie-se ao Cartório do 2.º Ofício da Comarca de 

Nova Xavantina-MT, para que proceda ao registro da interdição definitiva, 

por incapacidade absoluta (CC, art. 9º, inc. III e art. 755, § 3º do CPC).A 

presente sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas 

naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no 

sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais 

do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, 

na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente (CPC, 

art. 755, § 3º).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 04 de julho de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66230 Nr: 1421-21.2014.811.0012

 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: GILDA BARROS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT 22.131/A

 Visto em correição.

Defiro o requerimento de folha 201.

Após, operado o cumprimento do determinado, em não sendo o caso de 

impulsionamento por ato ordinatório da Secretaria, remetam-me os autos 

conclusos para deliberação, oportunamente.

 Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 1748-29.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HIMJ, DIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20.354/B

 Vistos.

Recebo o processo no estado em que se encontra.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, observando-se o disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

Saliente-se que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, ao 

débito será acrescido multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, determino, desde 

logo, que seja expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação.

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.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80331 Nr: 1831-11.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA PEREIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS).

Portanto, anote-se no Sistema Apolo que se trata de feito executivo.

No mais, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC.

Assim, intime-se o Executado, pessoalmente, 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, conforme expõe o art. 535 do CPC.

Saliente-se que, ante a informação de que o benefício previdenciário 

deferido não fora implantado até a presente data, deverá a parte 

executada, no mesmo prazo acima, promover à referida implantação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 16582 Nr: 2085-67.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ILDEFONSO ALMEIDA DE SOUZA, NILVA 

MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após o translado das peças de fls. 36/38 e 50 do feito em apenso (Cód. 

68070) para os presentes autos, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito em definitivo.

Decorrido o prazo retro, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105210 Nr: 3358-27.2018.811.0012

 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: EUDORA SOARES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Incabível a concessão de benefício previdenciário baseado somente em 

prova testemunhal e, tendo em vista que os documentos colacionados à 

inicial são insuficientes para configuração de início de prova material, nos 

moldes do art. 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação da 

parte autora para emendar a exordial juntando documentos indispensáveis 

à propositura da ação, visando assim comprovar sua alegada qualidade 

de rurícola.

Concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da 

diligência, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103626 Nr: 2388-27.2018.811.0012

 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: ALESSANDRO SPANI, SILVIA CLEIA GONÇALVES 

BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido da parte requerente, concluo que a homologação 

do acordo informado na exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de declarar o divórcio do cas e findos os deveres do casamento;

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 
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CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78329 Nr: 1010-07.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA BREITENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, homologo a planilha de ref. 64.

Compulsados os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando-se a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de ref. 64 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 12.055,12 (doze mil cinquenta e 

cinco reais vírgula doze centavos), em favor da parte exequente e R$ 

884,73 (oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), 

referente aos honorários advocatícios.

Advirto o Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feita 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s 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.: 104400 Nr: 2862-95.2018.811.0012

 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: ELIENE PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Chapecó LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao pedido formulado pela parte autora, entendo que a concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça depende da comprovação da 

insuficiência de recursos.

A Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido:

“Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive 

pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal de 

assistência jurídica (STF – Pleno – RExtr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar 

Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de 

perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – 

Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil 

Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São 

Paulo, 2011).

Observa-se que a parte autora realmente não faz jus aos benefícios 

requeridos, pois não comprovou que se enquadra nos requisitos previstos 

em lei.

Intimada para juntar aos autos documentos necessários para 

comprovação de sua alegada hipossuficiência, se limitou a colacionar sua 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Ora, tal documento, por 

si só, não evidencia a insuficiência de recursos.

Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.

Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas 

processuais e das diligências do oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Recolhidas as custas, dê-se regular prosseguimento no feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92595 Nr: 4076-58.2017.811.0012

 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: MANUEL APARECIDO ASTORGA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZILENE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento de união estável c/c 

dissolução/alimentos e regulamentação de visita proposta por Manuel 

Aparecido Astorga Gomes, em face de Rozilene Alves da Silva, ambos 

qualificados nos autos.

A parte requerida devidamente citada, não apresentou resposta (ref. 15).

Conforme consta de ref. 43, a parte autora desistiu da ação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83211 Nr: 3451-58.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEISSON NUNES DA COSTA, JOAO DONIZETI 

FERREIRA DA COSTA, VANDERLEI KONZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes da petição de ref. 29 e determino a suspensão deste processo 

até a data do efetivo cumprimento do acordo.

Decorrido o prazo estipulado, intimem-se as partes para manifestarem 

eventual cumprimento do acordo entabulado.

Havendo cumprimento, volvam-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102871 Nr: 2007-19.2018.811.0012

 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: GERHARDT RAMMINGER, CLAIR LOURDES RAMMINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO TAKASHI TOYAMA, 

ROZEINVALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Cuida a espécie de ação de usucapião urbano ajuizada por Geraldo 

Ramminger e Clair Lourdes Ramminger em face de Alfredo Floriano 

Tonetto, todos qualificados.

A petição inicial foi instruída com os documentos de folhas 01/16.

À ref. 04, foi determinada a intimação da parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos os seguintes documentos indispensáveis à 

propositura da ação:

- RG e CPF dos autores;

- Certidão de casamento;

- Comprovante de endereço;

- Matrícula ATUALIZADA do imóvel;

- Certidão do valor venal do imóvel e certidão negativa de débito emitida 

pela prefeitura;

- Comprovante de recolhimento das custas processuais iniciais;

Decorrido o prazo e regularmente intimada, a parte autora não 

providenciou o quanto necessário.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Depois de detida análise dos autos, concluo que a petição inicial é inepta, 

tendo em vista que não foram atendidas as prescrições contidas no art. 

320 do Novo Código de Processo Civil, de modo que a ação não foi 

instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura.

 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 apreciação do mérito da causa.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

 Após o trânsito em julgado, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91533 Nr: 3506-72.2017.811.0012

 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): GIEHL & SILVA GIEHL LTDA, ONDINA SILVA 

GIEHL, VALMIR OLIVEIRA GIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de ref. 23.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme acordado, ou, no silêncio 

das partes, conforme a lei.

 Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94005 Nr: 4826-60.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de ref. 56.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme acordado, ou, no silêncio 

das partes, conforme a lei.

 Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74846 Nr: 2780-69.2015.811.0012

 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: SALVADOR BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA, 

SALVADOR BATISTA DE OLIVEIRA, CARLOS JOSÉ SAVIO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOARES 

BERNARDES - OAB:13.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES 

FONSECA FILHO - OAB:5.751/MT

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74417 Nr: 2560-71.2015.811.0012

 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: SANDRA REGINA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, para o fim de condenar o requerido Município de Nova 

Xavantina/MT:a)a incorporar à remuneração da parte requerente o 

percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença, 

observando-se o limite máximo de 11,98%, decorrente da eventual perda 

ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real em URV;b)ao pagamento 

dos valores pretéritos, observando-se a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, 

valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração.Os valores devidos deverão ser acrescidos 

de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos 

termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 

11.960/09, que entrou em vigor em 30.06/2009.A correção monetária, por 

outro lado, deverá ser calculada com base no INPC, desde a data em que 

cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960, de 29 

de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 

10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de 

remuneração básica.Por consequência, JULGO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Em 

razão da sucumbência recíproca, condeno autor(a) e réu, na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que atenta a disposição do art. 85, 

§§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), 

ante a desnecessidade de dilação probatória e a repetição da matéria, e 

por ser inestimável o proveito econômico da parte autora.Isenta a parte ré 

ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I, da 

lei n. 9.289/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74417 Nr: 2560-71.2015.811.0012

 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: SANDRA REGINA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT
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 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98208 Nr: 7463-81.2017.811.0012

 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: ADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 180114.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 28/09/2018 às 08h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101181 Nr: 1081-38.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em decorrência da ausência de comprovação de intimação 

do Solicitado para a audiência agendada para data de hoje, redesignei o 

Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 28/08/2018 às 

09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77214 Nr: 612-60.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilma Oliveira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EVA DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANTI - OAB:17202/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038

 DEFIRO a produção de prova testemunhal.O ônus da prova ocorrerá nos 

moldes do artigo 373 do CPC.Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de outubro de 2018, às 13h (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).Intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

a c o m p a n h a d a s  d e  s e u s  r e s p e c t i v o s  a d v o g a d o s  e 

testemunhas.Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso 

ainda não tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).Estando a(s) 

parte(s) representada(s) por advogado particular, sua intimação será feita 

via DJe.Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 

357, § 6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem 

como o art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a 

intimação destas.Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não 

será feita pelo juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 

QUARTO do art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 

(três) dias antes da realização da audiência, que as intimou para 

comparecerem à solenidade.Havendo pedido para depoimento pessoal 

da(s) parte(s), sua(s) intimação(ões) será(ão) pessoal(ais).Intimem-se 

todos que deverão participar da solenidade.Dê-se ciência às partes do 

teor do dispositivo do art. 357, § 1o do CPC: “Realizado o saneamento, as 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna 

estável.”Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36894 Nr: 452-11.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALFREDO TONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que até o momento não foi realizada a 

citação do executado, sendo assim inferido o pedido de fl. 164 e determino 

a intimação da parte exequente para que providencie a citação da parte 

executada.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66647 Nr: 1749-48.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON GARCIA HESPPORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 Vistos

Tendo em vista a divergência de cálculos, nomeio a empresa Real Brasil 

para a realização da perícia, com endereço profissional na Av. Rubens de 

Mendonça, n° 1856, Bairro Bosque da Saúde, Sala 1403, Cuiabá-MT, CEP: 

78050-000, com o telefone fixo n° +55 65 3052-7636, e-mail: 

Contato@realbrasil.com.br, que deverá ser intimada para manifestar 

concordância com o encargo e fixar os honorários periciais, no prazo de 

05 (cinco) dias da intimação.

Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

decisão.

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34164 Nr: 235-02.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARIA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de executivo fiscal em que não foram encontrados bens para 

serem penhorados e/ou localizada a parte executada para 

prosseguimento do feito.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição”.

 Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

 Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo 

retornar ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino 

a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.
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Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento do feito, nos moldes do §2º do art. 40 da Lei 6830/80.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Após, conclusos.

 Intime-se a exequente da decisão ora proferida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100892 Nr: 943-71.2018.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAGEM XAVANTINA LTDA - ME, 

JOAQUIM DUQUES DOS SANTOS, LUZIMAR ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 18/07/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 14623 Nr: 981-40.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGALIMA COMERCIO PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA, VINICIUS LUZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - OAB:6.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fl. 186: razão assiste à parte exequente, uma vez não ter decorrido o 

prazo de cinco anos desde a paralisação dos autos, ou seja, desde os 

reiterados pedidos de suspensão e dilação, motivo pelo qual não há que 

se falar, no momento, de prescrição intercorrente.

Assim, visando dar efetivo prosseguimento ao feito, intime-se a parte 

exequente, com envio dos autos, para requerer o que for de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62001 Nr: 514-80.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOBRZYK & DIEL BOBRZYK LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 132/143 e determino que seja realizada a 

penhora do imóvel indicado pela parte exequente.

Lavre-se o necessário termo de penhora, nos termos do art. 838, do 

Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se a certidão de inteiro teor para averbação no 

Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 799, inc. IX, do CPC.

Por último, intime-se o executado da penhora realizada.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 25624 Nr: 74-60.2008.811.0012

 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: MARCIA ALVES DA CONCEIÇÃO MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO MACHADO TELES, BANCO 

DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRSIO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre os documentos juntados as 

fls. retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26606 Nr: 1028-09.2008.811.0012

 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: VOLMIR TOLOTTI, LORENI MARIZE FEITLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMARINO BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN LUCIA HONORATO - 

OAB:14602-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para manifestar, em cinco dias, sobre a petição 

retro apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31783 Nr: 2269-81.2009.811.0012

 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: REGINA DE SOUZA YABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista não haver nos autos sentença/acórdão determinando a 

liquidação por arbitramento de condenação ilíquida, ao contrário, verifico 

ter a sentença condenado a parte ré ao pagamento de quantia certa e 

liquida (fls. 113/117) a qual foi mantida pelo acórdão (fls.161/165), indefiro 

o pedido de fls. 178/179.

Aguarde-se em cartório o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32103 Nr: 2582-42.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', EMILIA BORGES DE SA - OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para adequar a planilha de acordo com a 

Certidão de Dívida Ativa, acostada à inicial, em 30 (trinta) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66568 Nr: 1684-53.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPDS, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em estrita observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, abra-se 

vista dos autos à parte autora, a fim de se manifestar sobre eventual 

incompetência deste juízo, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62805 Nr: 1474-36.2013.811.0012

 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 LUIZ SILVA DA SILVA, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER, MIRALDA IGNEZ MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT, MARIA AMELIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:27.109-PR, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16108-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 Vistos.

Intime-se novamente a parte exequente para que providencie a juntada da 

planilha atualizada do débito, a fim de que seja apreciado o pedido de fl. 

Retro.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62291 Nr: 873-30.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIZ DA SILVA, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER, JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, MIRALDA IGNEZ MULLER, 

BEATRIZ JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43638

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, 

a fim de ser apreciado o pedido de fl. 152.

 Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 15008 Nr: 1320-96.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para adequar a planilha de acordo com a 

Certidão de Dívida Ativa, acostada à inicial, em 30 (trinta) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36765 Nr: 323-06.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO FRANCO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para adequar a planilha de acordo com a 

Certidão de Dívida Ativa, acostada à inicial, em 30 (trinta) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 13461 Nr: 1581-95.2004.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA NOVA BRASÍLIA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 13423 Nr: 1538-61.2004.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 

CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 13413 Nr: 1532-54.2004.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALFREDO TONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35072 Nr: 1145-29.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22723 Nr: 1192-08.2007.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMUTH TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO CALCARIO DO VALE LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - OAB:167-713-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6.711/MT, LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT

 DECISÃO

Às fls. 208/215, a parte exequente pugnou a inclusão da empresa 

Mineração Shalon Ltda no polo passivo do presente feito, sob fundamento 

de ter havido sucessão empresarial.

À fl. 218, o pedido foi deferido e determinada a citação da empresa 

Mineração Shalon para contestação o feito.

Citada, a empresa apresentou contestação às fls. 225/227, pugnando sua 

exclusão do polo, em virtude de não ter sucedido a empresa executada.

Intimadas as partes para especificarem as provas, a exequente pugnou o 

julgamento antecipado e a Mineradora Shalon apresentou rol de 

testemunhas à fl. 250.

À fl. 253, este juízo revogou a decisão de fl. 218 e chamou o feito à 

ordem, pelas irregularidades constatadas na fase executiva, que estava 

sendo conduzida como se de conhecimento fosse.

No ato, determinou-se que, antes de apreciar o pedido da exequente de 

fraude à execução, com a inclusão da empresa indicada como sucessora 

(Mineradora Slhalon), fosse a parte executada intimada para 

manifestação.

Regularmente intimada, a parte executada quedou-se inerte.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Na espécie, o comprovante de inscrição e de situação cadastral à fl. 217 

demonstra que a empresa executada Mineração de Calcário do Vale 

Ltda-ME encontra-se, em tese, "ativa", daí por que deve ser 

responsabilizada pessoalmente pelas dívidas que contraiu, exceto se 

restar demonstrada sua sucessão empresarial.

Com a petição e documentos de fls. 208/217 a credora apenas pugnou 

pela inclusão de uma terceira sociedade empresarial no polo passivo como 

"sucessora da executada", mas não demonstrou ter havido transferência 

do patrimônio da devedora à empresa indicada ou que a executada 

continuou suas atividades por intermédio da suposta sucessora.

Não há provas de que os sócios da empresa executada são os mesmos 

da empresa supostamente sucessora, tão pouco há indícios suficientes 

nos autos da alegada fraude e sucessão empresarial.

 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUCESSÃO DE EMPRESAS NÃO 

COMPROVADA. PROVAINSUFICIENTE PARA AMPARAR A ALEGAÇÃO DA 

PARTE CREDORA. Descabida a pretensão de redirecionamento da 

demanda executiva a terceira empresa, sob afirmação de que sucessora 

da executada, se evidenciado nos autos que se trata de pessoas jurídicas 

distintas, com sócios diversos, e não demonstrada sequer a inatividade da 

empresa de metalurgia devedora (certidões da SEFAZ na qual consta 

como ativa). Possibilidade de que, à vista de novos fatos e provas, seja a 

questão reapreciada. Agravo improvido. (TJRS. Agravo de instrumento nº 

70050784362, rel. Des. Orlando Heemann Júnior, julgado em 06/09/2012)

Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de fls. 208/215 – que poderá 

ser reformulado se houver demonstração inequívoca da sucessão 

mencionada – e determino a intimação da credora para, em dez dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68221 Nr: 2922-10.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYCEMARA RIBEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174, EMILIA BORGES DE SA - OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de executivo fiscal em que não foram encontrados bens para 

serem penhorados e/ou localizada a parte executada para 

prosseguimento do feito.

Pois bem, tal situação se molda à hipótese abstrata do artigo 40 da Lei 

6830/80, que dispõe:

 “Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora e, nesses casos, não ocorrerá o prazo da prescrição”.

 Nesse sentido, também o enunciado 314 da súmula do STJ: “Em execução 

fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

 Com tais considerações, ressaltando a possibilidade do processo 

retornar ao seu curso a qualquer momento antes da prescrição, determino 

a suspensão do processo pelo prazo máximo de um ano.

Seguindo a trilha jurídica prevista em nosso ordenamento jurídico, 

ultrapassado o lapso temporal acima (um ano) sem manifestação, ordeno 

o arquivamento do feito, nos moldes do §2º do art. 40 da Lei 6830/80.

Transcorridos cinco anos do arquivamento, desarquive-se e intime-se a 

parte exequente para manifestação, em 30 dias, quanto à prescrição.

Após, conclusos.

 Intime-se a exequente da decisão ora proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39030 Nr: 2575-79.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GLOBO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36822 Nr: 380-24.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010349-82.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR JUNIOR FERNANDES CORANDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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RAIMUNDO VERGINIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO)

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010349-82.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: HIGOR JUNIOR FERNANDES 

CORANDIM EXECUTADO: RAIMUNDO VERGINIO DE ARAUJO Vistos. Em 

analise aos autos verifica-se que foi pago ao exequente o valor de 

R$1.522,00 (mil quinhentos e vinte e dois reais), correspondente a 30% 

(trinta) por cento do valor total de R$ 5.172,92 (cinco mil cento e setenta e 

dois reais e noventa e dois centavos). No id 13322414, a parte executada 

requereu o pagamento do valor remanescente dividido em 06 (seis) 

parcelas. Nesse diapasão, no id 13823851 o exequente não se opôs ao 

parcelamento do valor restante correspondente a R$ 3.650,92 (três mil 

seiscentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), parcelados em 

06 (seis) meses perfazendo o valor das parcelas de R$608,48 

(seiscentos e oito reais e quarenta e oito centavos). Ante o exposto, 

aguarde-se o cumprimento da obrigação, com o pagamento integral das 

parcelas. Ademais, não tendo havido impugnação à decisão de id. 

13445974, expeça-se alvará dos valores correspondentes a 30% da 

obrigação, já depositados. Nova Xavantina – MT, 4 de julho de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-57.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINILSON RODRIGUES MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010178-57.2017.8.11.0012 REQUERENTE: CLEYDIANNE DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: EDINILSON RODRIGUES MARQUES Vistos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da revelia. A 

Reclamada, embora devidamente citada (Id 9149949), deixou de 

comparecer na audiência de conciliação (Id 9549054), e tampouco 

justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Noticia a parte 

Reclamante que é credora da Reclamada na importância de R$ 327,00 

(trezentos e vinte sete reais), conforme se depreende a cártula de cheque 

emitido em 14/10/2014 (Id 7946600), devolvido por insuficiência de fundos 

(motivo 11). Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à 

parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. O 

cheque, como título de crédito, é dotado de autonomia e literalidade, na 

medida em que perfaz relação jurídica própria e independente daquela que 

justificou sua emissão, nos termos declinados na cártula. Sua regular 

emissão, bem como o advento da data de vencimento, sem que se 

demonstre qualquer vício, tornam o título líquido, certo e exigível. Assim, 

uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, cumpre à parte 

ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do NCPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Ante o 

exposto, reconheço a revelia da Reclamada, e, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia 

de R$ 327,00 (trezentos e vinte sete reais), acrescida de juros legais de 

1% ao mês a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

respectivo vencimento. Sem condenação em custas e honorários, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. 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. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS 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. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 76178 Nr: 426-04.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horing-Horing e Cia LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos para intimar o advogado da parte autora, acerca da audiência 

designada para o dia 07 de agosto de 2018, às 13:00, para sessão de 

Conciliação/Mediação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 76178 Nr: 426-04.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horing-Horing e Cia LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos ao setor de expedição de documentos para expedir carta 

precatória de citação.

Outrossim, providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta 

precatória de citação da requerida, a ser expedida para Comarca de 

SINOP-MT, trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, 

conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83844 Nr: 4167-52.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dauro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:18294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação, 

no prazo legal.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 73242 Nr: 2869-59.2016.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Gabriel, Marli Gabriel, Márcia Aguilar de Souza, 

Rodrigo Gabriel, VAAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Douglas Roberto Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

ANDREIA DELA JUSTINA – OAB 13.133/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 50870 Nr: 33-21.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Medianeira 

Ltda, Braz Dela Justina, Rafael Dela Justina, Élio Luiz Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133, Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

ANDREIA DELA JUSTINA – OAB 13.133/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 62113 Nr: 1510-11.2015.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

SILVANA GREGÓRIO LIMA – OABMT 9.539, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 78519 Nr: 1528-61.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCA, EDA, RDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

SILVANA GREGÓRIO LIMA – OABMT 9.539, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 14207 Nr: 658-36.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Rohenkohl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, José Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso 

Martins e Silva, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139.970/SP

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado DR. 

Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 60736 Nr: 871-90.2015.811.0044

 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: Agropecuária Rio Bravo, Antonio Rodrigues Bueno, 

AKFB(, Raquel Freitas Bueno, Cleomar Martins dos Santos, GFdS, GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - 

OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado DR. 

Gisele Marostica de Oliveira Feitoza Diniz - OAB: 11962/MT, para proceder 

a devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 447 de 656



 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 14205 Nr: 657-51.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleomar Roberto Sprandel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, José Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso 

Martins e Silva, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Batista de Oliveira - 

OAB:216288/SP, Osvaldo Nilton Rossatti - OAB:219614/SP

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra.LARA 

MOERSCHBERGER NEDEL – OAB 17.240/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 14215 Nr: 662-73.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Rohenkohl, Rita Maria Etges Rohenkohl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, José Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso 

Martins e Silva, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139.970/SP

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra.LARA 

MOERSCHBERGER NEDEL – OAB 17.240/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 14253 Nr: 690-41.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Stuch, Terezinha Maria Stuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, José Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso 

Martins e Silva, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139970/SP, Giselle Batista de Oliveira - OAB:216288/SP, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra.LARA 

MOERSCHBERGER NEDEL – OAB 17.240/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 27862 Nr: 856-97.2010.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Fujarra, Maria Solange Cezar Fujarra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aecio Fernandes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra.LARA 

MOERSCHBERGER NEDEL – OAB 17.240/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 31997 Nr: 240-54.2012.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Moreto, Rejane Maria Mikoanski Moreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zuna Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda, 

Paper Negocial Factoring Fomento Mercantil Ltda, Heitor de Souza Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Lara 

Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GASPAR NOBREGA 

- OAB:6211

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra.LARA 

MOERSCHBERGER NEDEL – OAB 17.240/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63462 Nr: 2085-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra.LARA 

MOERSCHBERGER NEDEL – OAB 17.240/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 448 de 656



comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63463 Nr: 2086-04.2015.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multi Ferramentas - Multi Comércio de Ferramentas Ltda 

- EPP, Claudio David Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Figueira Industria de Artefatos de Metais Ltda, 

Atlanta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado DR. 

Gisele Marostica de Oliveira Feitoza Diniz - OAB: 11962/MT, para proceder 

a devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder 

o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 27715 Nr: 707-04.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Decilva Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado DR. 

ELIANA NUCCI ENSIDES - 14014-B/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 28090 Nr: 1084-72.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Noronha Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado DR. 

ELIANA NUCCI ENSIDES - 14014-B/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 28257 Nr: 1252-74.2010.811.0044

 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: Vilmar João Vidori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário de Educação - Erotides Silva

 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: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado DR. 

ELIANA NUCCI ENSIDES - 14014-B/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 29473 Nr: 2470-40.2010.811.0044

 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: Rosarinha Bezerra de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaristo Aragão Santos - 

OAB:24.498-PR, Larissa L. Piaceski - OAB:52154-PR

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado DR. 

ELIANA NUCCI ENSIDES - 14014-B/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 1584-07.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Pedro Alcântara da Silva, Odenil Alcantara da 

Silva, Iraci Tolentina da Silva, Marina Alcantara da Silva Cruz, Olenil 

Alcantara da Silva, Irasmir Alcantara da Costa, Maiza Florentina da Silva, 

Líbio Alcantara da Silva, Maria Tolentina da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 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, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado DR. 

ELIANA NUCCI ENSIDES - 14014-B/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 50281 Nr: 1808-08.2012.811.0044

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Pereira da Silva Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú 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: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado DR. 

ELIANA NUCCI ENSIDES - 14014-B/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 71064 Nr: 2026-94.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Amélia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado DR. 

ELIANA NUCCI ENSIDES - 14014-B/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 78045 Nr: 1270-51.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Terezinha Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado DR. 

ELIANA NUCCI ENSIDES - 14014-B/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 78047 Nr: 1272-21.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado DR. 

ELIANA NUCCI ENSIDES - 14014-B/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 4693 Nr: 74-42.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Lopes Siqueira, Maria Margarina Cunha Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Maximiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Jocildo 

Andrade de Medeiros - OAB:6.684-B/MT, Lara Moerschberger 

Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

CARLÉZIO MOREIRA DA SILVA – OAB14277 /MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 81634 Nr: 3099-67.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Marques Borges, JAIRO MARQUES 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

Elysson Glavão Suzuki Filipin de Sena – OAB 13997/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 81799 Nr: 3209-66.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Marques Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 
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Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

Elysson Glavão Suzuki Filipin de Sena – OAB 13997/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 82666 Nr: 3628-86.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Daiana Tiriba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic Educacional LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

Elysson Glavão Suzuki Filipin de Sena – OAB 13997/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 26134 Nr: 2159-83.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Trevo Ltda, Espólio de Valdeci Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace ( 

Procuradora Federal) - OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glenda Gonçalves dos 

Santos - OAB:13639-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

Glenda Gonçalves dos Santos – OAB 13639-A/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 26135 Nr: 2160-68.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Trevo Ltda, Espólio de Valdeci Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace ( 

Procuradora Federal) - OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

Glenda Gonçalves dos Santos – OAB 13639-A/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 28391 Nr: 1386-04.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, Fabiane Marcondes Ody

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Trevo Ltda, Espólio de Valdeci Ody, 

Airton Luiz Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glenda Gonçalves dos Santos - 

OAB:13639-A/MT, Solange de Holanda Rocha - Procuradora Federal 

- OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

Glenda Gonçalves dos Santos – OAB 13639-A/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 31589 Nr: 2016-26.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Victória Maciel Marcon, Josimar Loula Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Branco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. ALMIR 

ROGÉRIO DE MOURA – OAB 3853/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 52950 Nr: 2162-96.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Cesar Garcia de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elysson Galvão Suzuki Filipin de Sena, Antonio 

de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT, Janice Terezinha Andrade da Silva - 

OAB:18192-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. ALMIR 
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ROGÉRIO DE MOURA – OAB 3853/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 82896 Nr: 3735-33.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Xavier de Figueredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

ELIANA NUCCI ENSIDES – OAB 14014-B, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 86824 Nr: 860-56.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes de Freitas Botini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

ELIANA NUCCI ENSIDES – OAB 14014-B, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 26134 Nr: 2159-83.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Trevo Ltda, Espólio de Valdeci Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace ( 

Procuradora Federal) - OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glenda Gonçalves dos 

Santos - OAB:13639-A/MT

 DESPACHO

De acordo com as Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CNGC/MT:

Incumbe ao Oficial de Justiça devolver o mandado judicial imediatamente 

após o seu cumprimento, sob pena de incorrer em falta grave. Inexistindo 

expressa determinação legal ou fixação pelo Juiz, será de 10 (dez) dias o 

prazo para cumprimento do mandado. Em se tratando de intimação para 

audiência, se o mandado for entregue ao Oficial de Justiça nos 10 (dez) 

dias anteriores à realização do ato, a devolução deverá ser feita com, no 

mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. Será de 20 (vinte) 

dias o prazo para cumprimento do mandado de intimação, quando ele for 

entregue ao oficial de justiça com 30 (trinta) dias ou mais de antecedência 

da realização da audiência. (Art. 655, III);

Ocorrendo circunstâncias relevantes que justifiquem atraso no 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá obrigatoriamente 

fazer detalhada informação ao Juiz, que decidirá de plano pela sua 

manutenção ou substituição no processo. (Art. 657)

O descumprimento injustificado da obrigação disposta no art. 655, III, da 

CNGC, além da necessária apuração da responsabilidade funcional do 

meirinho, acarretará a sua automática exclusão da participação da 

distribuição de novos feitos, mediante comunicação dos fatos que o 

gestor judiciário ou o Chefe da Divisão da Central de Mandados, conforme 

o caso, fará ao Cartório Distribuidor, sob pena de incorrer em falta 

funcional grave. (Art. 658)

Ocorrendo desídia reiterada do meirinho no cumprimento de mandados 

judiciais, sem a devida e necessária justificativa, a critério do Juiz do feito, 

deverá ser instaurado Processo Administrativo contra o servidor, para 

sua exclusão do serviço público. (Art. 658, § 3º)

O gestor judiciário, constatando a existência de mandado em atraso com 

prazo superior a 05 (cinco) dias, por meio do relatório gerado no sistema 

informatizado, comunicará o Juiz acerca do ocorrido, para as providências 

previstas no art. 658 da CNGC. Em caso de contumaz atraso, não superior 

a 05 (cinco) dias, no cumprimento dos mandados, sem pedido de dilação, 

o Juiz determinará a abertura de processo administrativo para apuração 

do fato. (§ 4º e 5º do art. 675)

ANTE O EXPOSTO, e diante da certidão de fl., intime-se o Sr. Oficial de 

Justiça responsável pelo cumprimento da diligência para, no prazo de 10 

(dez) dias, devolver o mandado devidamente cumprido na Secretaria 

deste Juízo, ou justificar a excepcional impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de apuração da responsabilidade funcional e exclusão da 

participação da distribuição de novos feitos.

Paranatinga/MT, 19 de junho de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73440 Nr: 2956-15.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19205/O

 Vistos.

 Tendo em vista que a determinação de notificação de fls. 73/73 verso, foi 

posterior a juntada da resposta a acusação (fls. 72/72 verso), determino 

que se intime a defesa para querendo retificar a resposta a acusação de 

fls. 72/72 verso.

 Após, conclusos. Com máxima urgência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86985 Nr: 929-88.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Santiago Gozzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Rosimeire Alves 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYMARA GOZZI RIOS - 

OAB:35528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito.

Não havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 
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do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58969 Nr: 21-36.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaína Pio da Silva - 

OAB:MT20.341

 Vistos.

 Intime-se o advogado constituido à fl. 175 para, no prazo legal, apresentar 

memoriais finais.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 64283 Nr: 2475-86.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinaldo Costa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:FRANCINALDO COSTA PEREIRA

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU PARA, QUERENDO, CONSTITUIR NOVO 

ADVOGADO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JADSON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-60.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMA CEZARIO CAVALCANTE (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:

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-08.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010161-27.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANE LOIRI SCHENKEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARON COUTO BRAGA OAB - AL0010719A (ADVOGADO)

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para indicar os bens passíveis de penhora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão 

do feito.

Comarca de Peixoto de Azevedo
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Portaria

PORTARIA Nº. 25/2018-DF

 Excelentíssimo Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a servidora Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa, 

Técnica Judiciaria, matrícula 6307, designada para exercer a função 

Gestora Judiciária da 2ª Vara, encontrar-se-á afastada no período de 

03/07/2018 à 30/09/2018, em face da Licença Médica.

 RESOLVE:

 Designar Irene Aparecida Fermino, Auxiliar Judiciaria, matrícula 8108, para 

exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 2ª vara, no período 

de 03.07.2018 a 30.09.2018, durante o afastamento da titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Peixoto de Azevedo/MT, 05 de julho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro.

PORTARIA Nº. 24/2018-DF

 O Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a servidora Francineide Paiva dos Santos, Técnica 

Judiciaria, matrícula 8109, designada para exercer a função Gestora 

Administrativa II, encontrar-se-á afastada no período de 09 a 28/07/2018, 

em face das férias regulamentares do ano de 2017,

RESOLVE:

 Designar Josélio Fernandes Luna, matrícula 8117, Técnico Judiciário, para 

exercer a função de Gestor Administrativo II, a partir do dia 09/07/2018 a 

28/07/2018, durante o afastamento da titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Peixoto de Azevedo/MT, 05 de julho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 90369 Nr: 1552-21.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRINELSON BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o advogado do indiciado para comparecer à 

audiência de instrução e julamento designada para o dia 02 de agosto de 

2018, às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87057 Nr: 3662-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALA MARIA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Mario Rodrigues de 

Nitto, para atuar como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante intimação, estando de acordo com a 

nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 10/07/2018, a 

partir das 9hs, a ser realizada na Clinica de Olhos Matsumoto.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000425-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BIVINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DOMINGUES DE BRITO OAB - PR25825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES (REQUERIDO)

FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Espólio de Sônia Magalhães de Giácomo (REQUERIDO)

AKSEL PETER HANSEN JUNIOR (REQUERIDO)

REMEGILDO PIGARI (REQUERIDO)

HELIO JOSE GARCIA MENDES (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE PIGARI (REQUERIDO)

JOSE ALEXANDRE DE MORAIS NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MENDES OAB - SP305124 

(ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

JOSE BERILO DOS SANTOS OAB - MT3184/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000425-61.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA BIVINELLO REQUERIDO: HELIO JOSE 

GARCIA MENDES, ESPÓLIO DE SÔNIA MAGALHÃES DE GIÁCOMO, AKSEL 

PETER HANSEN JUNIOR, JOSE ALEXANDRE DE MORAIS NETO, 

FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., BANCO DO 

BRASIL S.A, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, REMEGILDO PIGARI, 

JOSE PIGARI Vistos. Redesigno audiência para o dia 01.08.2018, às 

16h00, primeiro horário livre em pauta. Oficie-se ao Juízo deprecante 

prestando informações atualizadas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000425-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BIVINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DOMINGUES DE BRITO OAB - PR25825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES (REQUERIDO)

FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Espólio de Sônia Magalhães de Giácomo (REQUERIDO)

AKSEL PETER HANSEN JUNIOR (REQUERIDO)

REMEGILDO PIGARI (REQUERIDO)

HELIO JOSE GARCIA MENDES (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE PIGARI (REQUERIDO)

JOSE ALEXANDRE DE MORAIS NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MENDES OAB - SP305124 

(ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

JOSE BERILO DOS SANTOS OAB - MT3184/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000425-61.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA BIVINELLO REQUERIDO: HELIO JOSE 

GARCIA MENDES, ESPÓLIO DE SÔNIA MAGALHÃES DE GIÁCOMO, AKSEL 

PETER HANSEN JUNIOR, JOSE ALEXANDRE DE MORAIS NETO, 

FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., BANCO DO 
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BRASIL S.A, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, REMEGILDO PIGARI, 

JOSE PIGARI Vistos. Redesigno audiência para o dia 01.08.2018, às 

16h00, primeiro horário livre em pauta. Oficie-se ao Juízo deprecante 

prestando informações atualizadas. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 22773 Nr: 2122-28.2004.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whesley Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central de Abastecimento e Vendas das 

Assoc. Trab.Unidos MT., NATALIA C. SHICHINOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Hilde J. Melo Silva - 

OAB:8228/MT, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86233 Nr: 3870-80.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Aderbal Luiz 

Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Regina Vaz Castro 

- OAB:150620-SP

 Ao excipiente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53255 Nr: 4567-43.2009.811.0013

 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: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Gomes Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHEANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o requerido às fls.246/247, devendo o credor adotar todas as 

diligências necessárias para indicar bens à penhora, vez que ônus cabe 

ao exequente e não ao Poder Judici´ário.

Ao exequente para indicar bens, sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85900 Nr: 3518-25.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A

 Defiro o requerido.Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86233 Nr: 3870-80.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Aderbal Luiz 

Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Regina Vaz Castro 

- OAB:150620-SP

 Vistas à Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85900 Nr: 3518-25.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A

 Suspenda-se por 120 dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88807 Nr: 713-65.2014.811.0013

 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: Sonilda Moreira Fernandes dos Santos

 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 pedido de desarquivamento de fls. 121/122, nos termos 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166530 Nr: 3430-11.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Prates & Guimaraes Neto LTDA-ME, EROTILDES 

DA COSTA PRATES, Eugênio Guimarães Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para imtimação do (s) embargados (s) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, oferecer defesa (art. 920, inciso I, do NCPC).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120482 Nr: 3761-61.2016.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Sales Javani Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pires Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, 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. Intimar da sentença..

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de NILSON PIRES ROCHA, 
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devidamente qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a LAURA SALES JAVANI 

ROCHA, também qualificada, que deverá firmar o competente 

compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão 

oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma 

do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em 

custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, determinando que 

se proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento do interditado (pg. 15).Em seguida, 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.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de julho de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144766 Nr: 5592-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jales Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 

70/71 (ref. 21), 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.: 168388 Nr: 4294-49.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS ajuizada por 

K. da L. G, representada pelo seu genitor e coautor EDMILSON SOARES 

GOMES, contra JAQUELINE FERREIRA DA LUZ.

Extrai-se da inicial que o autor se comprometeu a pagar à coautora 

pensão alimentícia equivalente a 35,22% (trinta e cinco vírgula vinte e dois 

por cento) do salário mínimo, uma vez que a ré ficou incumbida da guarda 

de sua filha.

Diante disso, informa que a ré passou a residir na cidade de Cáceres/MT, 

deixando a menor, coautora, sob a guarda de fato do autor, seu genitor, 

bem como de sua avó materna.

Em razão disso, requer a fixação de alimentos provisórios em favor da 

coautora, determinando-se à ré efetuar o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo, e, no mérito, julgar procedente os pedidos 

inaugurais, fixando-se os alimentos definitivos e, por fim, modificar a 

guarda da coautora em favor do autor.

Juntaram documentos (fls. 05/15).

 E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário.

 Fundamento e decido.

RECEBO a petição de fl. 21 como emenda da inicial.

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para promover as 

alterações no sistema Apolo, incluindo-se Edimilson Soares Gomes como 

autor.

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça aos 

autores, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC.

PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do dispositivo contido no 

art. 189, II, do Código de Processo Civil.

De proêmio, não vislumbro circunstâncias plausíveis para fixar alimentos 

provisórios em favor da menor, uma vez que a mesma, “a priori”, se 

encontra sob a guarda de direito da ré, pessoa que detém o ônus de 

cuidá-la, sustentá-la e dirigir-lhe a educação.

Por outro vértice, os documentos elencados na inicial não permitem 

concluir que a menor se encontra sob a guarda do autor, tendo em vista 

que a declaração anexa apenas faz menção ao acompanhamento escolar, 

ou seja, de levá-la e ir buscá-la na escola.

Diante disso, indispensável a regular instrução processual para, através 

da cognição exauriente, viabilizar a conclusão pela modificação ou não da 

guarda outrora estabelecida em favor da ré e, consequentemente, 

eventual fixação de alimentos a serem pagos pela mesma em favor de sua 

prole.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de fixação de alimentos provisórios.

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 31 de agosto de 2018, às 14h:00min.

Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a manifestação do 

Ministério Público, por meio de remessa dos autos e, na sequência, à 

conclusão.

Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que 

compareça(m) 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 

(sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, 

para ofertar impugnação no prazo legal.

PROCEDA-SE estudo psicossocial na residência da parte requerente, pela 

equipe multidisciplinar deste Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias.

 Com a juntada do relatório psicossocial, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem.

Após, VISTA ao Ministério Público.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149552 Nr: 7704-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo de Almeida da Silva, Avelino 

Fernandes Putoré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que houve citação pessoal dos acusados 

FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUZA COSTA e ANTÔNIO CAETANO 

VIEIRA, os quais apresentaram defesa prévia por intermédio de advogado 

constituído (Dr. Ramão Wilson Júnior).

Por outro lado, os acusados LEONARDO DE ALMEIDA DA SILVA e 

AVELINO FERNANDES PUTORÉ foram citados por edital e não 

apresentaram resposta à acusação, consoante certidão da Secretaria.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03/04/2018.

Todavia, foi proferida decisão determinando a intimação das partes para 

manifestar acerca de eventual prescrição virtual quanto aos réus 

FRANCISCO e ANTÔNIO, o que ainda não foi cumprido.

Desse modo, antes de determinar desmembramento do processo com 

relação aos réus citados por edital, determino que se cumpra a decisão 

anterior e se intime o Ministério Público e o advogado da defesa dos réus 

FRANCISCO e ANTÔNIO para se manifestarem sobre eventual prescrição 

virtual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172576 Nr: 5861-18.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES, Juliane Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplicio Kuhn - 

OAB:14238/MT

 Vistos.

I. Considerando a inexistência de documentação imprescindível para o 

cumprimento do ato (termo de declarações em sede policial dos acusados 

e testemunhas a serem ouvidas), bem como a ausência de informações 

sobre qual das partes arrolou as testemunhas Ivo de Tal e Walter de Tal, 

oficie-se ao Juízo Deprecante, solicitando a documentação e/ou 

informações necessárias.

II. Em caso de inércia por mais de 30 (trinta) dias, em atenção ao art. 393 

da CNGC, devolva-se a missiva no estado em que se encontra com as 

baixas e anotações de estilo, bem como com os cumprimentos deste juízo.

III. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 113354 Nr: 1391-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Paulo Rodrigues da Silva, Herlifer Clauko 

Silva Gigiski, Wesley da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência esta 

magistrada participará do “Curso de Recuperação Judicial e Falências”, 

oferecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Judicial – IBAJUD, 

conforme anexo, REDESIGNO a solenidade para o dia 23 de novembro de 

2018, às 14h15min.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e Advogado Constituído.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64154 Nr: 201-53.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Costa das Chagas - 

OAB:6205-RO

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de Gonçalo Batista dos Santos, 

condenado a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em 

regime inicial fechado.

 Após, a prolação da sentença o reeducando não foi localizado para dar 

início ao cumprimento de sua pena, razão pela qual foi expedido mandado 

de prisão em desfavor do mesmo, sendo devidamente cumprido na 

Comarca de Porto Velho/RO.

 Às fls. 94/103, a i. defesa formulou pedido de transferência do presente 

executivo para a Comarca de Porto Velho/RO, para que o reeducando 

possa dar início ao cumprimento de sua pena naquela Comarca, eis que 

atualmente se encontra em idade avançada e necessita de apoio dos 

familiares que residem naquela localidade, sendo que, instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pela remessa do presente feito à 

referida comarca (fls. 105).

 E os autos vieram conclusos.

 RELATEI O NECESSÁRIO, PASSO A DECIDIR.

 Consigno que no decorrer do cumprimento da pena na Execução Penal é 

permitida a transferência do condenado para outra localidade, seja por 

falta de condições de execução da pena no próprio juízo da condenação, 

seja por circunstâncias pessoais do condenado ou mesmo por 

conveniência da execução penal.

 No caso dos autos, o reeducando deve iniciar o cumprimento de sua pena 

no regime fechado, logo, imprescinde de vaga no sistema prisional.

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo apenado, ao passo 

que DETERMINO que oficie-se ao Juízo de execuções penais da aludida 

Comarca, requerendo anuência para a remessa do PEP, instruindo o 

documento com cópias do pedido formulado pela defesa, documentos e 

manifestação ministerial.

 Concedida a autorização, remeta-se a guia Àquele juízo, procedendo a 

Secretaria com as baixas e anotações de estilo.

 Ciência ao Ministério Público e ao Advogado Constituído.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010928-27.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BORGES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CANDIDO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

24/07/2018 às 14h30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-55.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO TONHA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 

13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010498-41.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 20 de agosto de 2018, às 13h30min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 214-39.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Almir Mezomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de INTIMAR a 

parte requerida via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), para querendo, no prazo legal, apresentar a resposta 

acusação, conforme mencionado na certidão do oficial de justiça de fls. 

69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1237 Nr: 355-59.1998.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União _ Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Pereira Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:MT-3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 355-59.1998.811.0014 (Código: 1237)

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 300 e, consequentemente, DETERMINO a 

suspensão do feito por 01 (um) ano.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito e arquivamento.

Por fim, DETERMINO, a baixa do feito condizente a Meta 2, vez que se trata 

de Execução Fiscal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78841 Nr: 572-04.2018.811.0014

 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): Rafael Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de INTIMAR a 

parte requerida via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), para querendo, no prazo legal, apresentar a defesa prévia, 

conforme mencionado na certidão do oficial às fls. 129.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64056 Nr: 603-63.2014.811.0014

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Alves Perrot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B/MT, Rodrigo Kurz Roggia - OAB:13301-A

 “VISTO. Considerando que, em consulta processual no site do TJMT, 

certificou-se que fora designada audiência de instrução e julgamento para 

oitiva das testemunhas deprecadas à fl. 196, no mês de setembro. 

Ademais, em relação a testemunha/autor LUIZ CARLOS PINHEIRO – 

TÉCNICO DO IBAMA, certificou-se que o mesmo fora transferido para o 

IBAMA da cidade de CUIABÁ/MT, razão pela qual, DEFIRO o pedido 

ministerial e deste modo, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA para a oitiva 

da testemunha/autor na comarca de Cuiabá/MT. Por conseguinte, 

vislumbra-se que neste ato fora procedida à oitiva de duas 

testemunhas/defesa e, considerando a manifestação da defesa 

REDESIGNO O ATO para o interrogatório do réu, a ser realizado no dia 

19/09/2018 às 13h00min (MT). Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67401 Nr: 883-97.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Querino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:20067/O

 “VISTO. Considerando que em consulta do site do TJMT constatou-se que 

em processo em trâmite na cidade de primavera do leste/MT de código 

185190 o mesmo foi citado no endereço informado nestes autos, 

localizado na cidade de primavera do leste/MT. Assim, expeça-se nova 

carta precatória com a finalidade de interrogar o acusado no juízo 

deprecado. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27074 Nr: 1035-58.2009.811.0014

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Braga, Gilmar Luiz Seibt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 "VISTO. De início, considerando que o denunciado mudou-se de estado, 

sem prestar informações ao juízo, REVOGO o benefício da Suspensão 

Condicional anteriormente concedido ao mesmo e, por consequência, 

DECRETO-LHE A REVELIA, nos termos do art. 367 do Código de Processo 

Penal. Ademais, ante a ausência da Defensoria Pública nesta começar, 

por tempo indeterminado, NOMEIO a advogada CRISTINA PORTO PEREIRA 

- OAB/MT - 15009/0 como dativa do denunciado, devendo essa ser 

intimada para, em 05 (cinco) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa 

nomeação, caso em que o prazo para a providência imperiosa começará a 

fluir. No mais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/08/2018 às 14h00min (MT). Por fim, DILIGENCIE A SECRETARIA em 

relação a testemunha PM DANTA, solicitando informações se o mesmo 

encontra-se lotado nesta comarca. INTIME-SE. REQUISITE-SE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73625 Nr: 325-57.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199, Marcelo Andrigo Baia Eduardo - OAB:14.159-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 
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- OAB:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento do 

Requerimento administrativo, qual seja 11/05/2017. Sobre as parcelas 

vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da 

citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 

2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a 

remessa necessária dos autos a Instância Superior. Saem os presentes 

intimados da sentença proferida. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75596 Nr: 1311-11.2017.811.0014

 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: Luciene Ferreira Afonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Francisco da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clélia Maria de Paiva Martins - 

OAB:17748-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 “Trata-se de ACORDO entabulado entre as partes LUCIENE FERREIRA 

AFONSO e AGNALDO FRANCISCO DA LUZ. As partes realizaram acordo 

em audiência, nos termos supramencionados. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. As partes postulam pela homologação do acordo 

entabulado nesta audiência de conciliação, o qual dispõe sobre a partilha 

de bens na constância do casamento. Diante do exposto, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes e, por via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inc. III, “b”, do novo Código de Processo Civil. Assim, feitas às anotações 

necessárias e comunicações e, renunciado ao prazo recursal, dê-se 

baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63120 Nr: 1308-95.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT, Jane Maria Sanches Lopes 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dymak Maquinas Rodoviárias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Márcia Macedo Galvão - OAB:15668, Willian 

Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Elisa Peron - OAB:MT 

14.604, OTACILIO PERON - OAB:3684

 “Vistos etc. Primeiramente, DEFIRO o pedido de juntada de 

substabelecimento, bem como, DEFIRO o pedido de fl. 106 e, por 

consequência, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA para a oitiva das 

testemunhas arroladas. Com o retorno, DÊ-SE vista dos autos as partes 

para apresentarem memoriais finais, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com urgência, vez que trata-se de processo incluso na 

meta 02 do CNJ.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77265 Nr: 2112-24.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Júlio Junqueira Franco, Maria Emília Arruda 

Junqueira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322, 

EDGAR ANTONIO PITON FILHO - OAB:95428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 Prosseguindo, vislumbra-se que neste ato foram inquiridas as 

testemunhas arroladas e, considerando que há testemunhas da parte 

autora que não residem neste município, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA 

para a oitiva das mesmas, sendo elas: JOSÉ DE SOUZA FILHO; ALEX 

BATEMARQUE PEREIRA; DALTON DOMINGOS DA MATA e ALESSANDRO 

GARCIA, nos respectivos endereços informados na petição. No mais, 

converto as alegações finais em memorias finais. Assim, com o retorno 

das Cartas Precatórias, dê-se vista dos autos à parte autora e às partes 

requeridas, consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias cada, em 

consonância com o artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a 

apresentação de memoriais finais escritos. Após, façam os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78781 Nr: 540-96.2018.811.0014

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Neuri Almir Mezomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 120 da Lei Processual Penal, 

DEFIRO o pedido de restituição da arma de fogo do tipo pistola, com calibre 

nominal 380, da marca Imbel, numeração HGA48919 ao requerente, 

condicionada a apresentação de registro válido e mediante termo nos 

autos.Intime-se o requerente.Translade-se cópia para os autos 

principais.Após, arquivem-se os autos, com as baixas e formalidades de 

estilo.Poxoréu – MT, 03 de julho de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76416 Nr: 1698-26.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Gralciene Oliveira Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DOS SANTOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO - 

OAB:4664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agendada para o dia 

21/08/18, às 14:00 hs, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de dcoumentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78841 Nr: 572-04.2018.811.0014

 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): Rafael Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062

 Assim, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão e de aplicação de 

medidas cautelares formulado pelo acusado RAFAEL ROCHA DA SILVA, 

mantendo a prisão desse, vez que permanecem presentes os requisitos 

que deram ensejo a decretação da prisão preventiva.Diligencie a 
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secretaria semanalmente o cumprimento da missiva expedida para 

notif icação do réu.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu – MT, 20 de junho de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63354 Nr: 45-91.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a initmação da parte autora, para no prazo legal, 

manirestar-se sobre a impugnação acostada nos autos derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65258 Nr: 1426-37.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pinto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA, via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), acerca da certidão juntada às fls. 85, bem 

como no prazo legal, manifestar-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-67.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Intimação Processo: 

1000071-67.2017.8.11.0014 Intimação da parte Requerente, através de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação.. POXORÉO, 5 de julho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 

34361250

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000227-21.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

INERVO SIRVAL ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SCIMIT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000227-21.2018.8.11.0014. REQUERENTE: INERVO SIRVAL ALVES 

REQUERIDO: FERNANDO SCIMIT VISTO, RECEBO a carta precatória, uma 

vez que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Por 

conseguinte, DESIGNE-SE data para a realização de hasta pública do bem 

penhorado e indicado na missiva, EXPEDINDO-SE o competente edital, nos 

termos do art. 886 e ss. do NCPC. Para a realização do ato de 

expropriação, NOMEIO a leiloeira judicial, Sra. CIRLEI FREITAS BALBINO 

DA SILVA, matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22, conforme ficha 

cadastral em anexo, encontrada no Banco de Peritos do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Por corolário, FIXO a comissão da leiloeira no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, pagos 

pelo arrematante em caso de venda e 2,5% (dois e meio por cento) sobre 

o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de pagamento ou remissão. 

DÊ-SE o devido cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. 

Após, DEVOLVA-SE ao juízo deprecante, com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 04 de julho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010080-42.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA CLARA NARCISA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010080-42.2012.8.11.0014. EXEQUENTE: EMILIA CLARA NARCISA DE 

SOUSA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de 

sentença intentado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A em face de EMÍLIA CLARA NARCISA DE SOUZA, ambas 

devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que 

cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 04 de julho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000025-78.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000025-78.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: MANOEL LUIZ DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO CETELEM S.A. VISTO, Trata-se de cumprimento de 

sentença intentado por MANOEL LUIZ DA SILVA, em que esta 

compareceu aos autos, pugnando seja realizada penhora online da 

quantia de R$ 1.443,37 (mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e 

sete centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a parte executada 

BANCO CETELEM S.A, CNPJ nº 00.558.456/0001-71, ainda não adimpliu o 

débito que se encontra em execução. Pois bem. Conforme se dessume de 

todo o processado, a parte exequente não conseguiu satisfazer o seu 

crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora online sobre dinheiro 

nas contas do executado, utilizando-se do sistema Bacenjud. De 
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elementar conhecimento que o Código de Processo Civil prevê a 

possibilidade de penhora dos numerários existentes em contas-correntes, 

sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor da dívida 

executada. O legislador, buscando ampliar o grau de satisfatividade da 

tutela executiva, possibilitou ao juiz tornar indisponíveis os ativos 

financeiros do executado, até o valor indicado na execução, mediante 

requisição eletrônica. Destarte, conclui-se que o critério utilizado pelo 

legislador é de encontrar a forma mais célere para o adimplemento da 

obrigação, atentando-se para o fato de que o dinheiro ocupa o primeiro 

lugar, tendo preferência absoluta. Nesse sentido, considerando o dinheiro 

ser o primeiro na ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato 

também inconteste de que os devedores, devidamente intimados, deixaram 

transcorrer o prazo in albis sem efetuar o pagamento da dívida, é de todo 

válido o pedido, devendo, consequentemente, ser deferida a tentativa de 

penhora online. Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor 

deve ser interpretado em consonância com o princípio da utilidade da 

execução para o credor. Em observância a ambos, a penhora sobre 

valores depositados em conta corrente, além de privilegiar o credor, 

certamente beneficiará o devedor, que não terá que arcar com as custas 

de avaliação do bem, edital de intimação de leilão, e demais diligências. 

Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas da parte executada BANCO CETELEM S.A, CNPJ nº 

00.558.456/0001-71, até o limite de R$ 1.443,37 (mil, quatrocentos e 

quarenta e três reais e trinta e sete centavos), nos termos do cálculo 

apresentado pela parte exequente. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os 

autos conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca 

acima deferida via sistemas Bacenjud. 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. Aportado aos autos o protocolo do 

bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 

Após, o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010193-88.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010193-88.2015.8.11.0014. EXEQUENTE: SHIRLEI BATEMARQUE 

PEREIRA EXECUTADO: MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES 

VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por SHIRLEI 

BATEMARQUE PEREIRA, em que esta compareceu aos autos, pugnando 

seja realizada penhora online da quantia de R$ 14.898,56 (quatorze mil 

oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), via sistema 

Bacenjud, uma vez que a parte executada MARIA DA PAZ FERREIRA 

MOURA RODRIGUES, CPF nº 459.484.371-91, ainda não adimpliu o débito 

que se encontra em execução. Pois bem. Conforme se dessume de todo o 

processado, a parte exequente não conseguiu satisfazer o seu crédito, 

motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora online sobre dinheiro nas 

contas do executado, utilizando-se do sistema Bacenjud. De elementar 

conhecimento que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de 

penhora dos numerários existentes em contas-correntes, sendo depósitos 

ou aplicações financeiras até o valor da dívida executada. O legislador, 

buscando ampliar o grau de satisfatividade da tutela executiva, possibilitou 

ao juiz tornar indisponíveis os ativos financeiros do executado, até o valor 

indicado na execução, mediante requisição eletrônica. Destarte, conclui-se 

que o critério utilizado pelo legislador é de encontrar a forma mais célere 

para o adimplemento da obrigação, atentando-se para o fato de que o 

dinheiro ocupa o primeiro lugar, tendo preferência absoluta. Nesse 

sentido, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a serem 

penhorados, aliado ao fato também inconteste de que os devedores, 

devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo in albis sem efetuar 

o pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora online. Ademais, o 

princípio da menor onerosidade do devedor deve ser interpretado em 

consonância com o princípio da utilidade da execução para o credor. Em 

observância a ambos, a penhora sobre valores depositados em conta 

corrente, além de privilegiar o credor, certamente beneficiará o devedor, 

que não terá que arcar com as custas de avaliação do bem, edital de 

intimação de leilão, e demais diligências. Diante do exposto, não sendo 

necessário o exaurimento das diligências para se encontrar bens do 

executado passíveis de penhora, aliado ao fato de que “dinheiro” 

encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o pedido de penhora 

online, do débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas da 

parte executada MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES, CPF nº 

459.484.371-91, até o limite de R$ 14.898,56 (quatorze mil oitocentos e 

noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), nos termos do cálculo 

apresentado pela parte exequente. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os 

autos conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca 

acima deferida via sistemas Bacenjud. 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. Aportado aos autos o protocolo do 

bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 

Após, o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000298-23.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000298-23.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MESSIAS FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, Cuida-se de reclamação com pedido de liminar com antecipação de 

tutela parcial, ajuizada por MESSIAS FERREIRA, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificados 

nos autos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

De início, é consabido que para a concessão da tutela de urgência faz-se 

imprescindível a demonstração da probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito. Essa é a 

dicção do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, 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 risco ao 

resultado útil do processo”. Com efeito, da análise perfunctória das provas 

colacionadas ao feito, verifica-se que os argumentos lançados pela parte 

autora e os documentos juntados aos autos permitem, ao menos em uma 

análise perfunctória dos autos, a concessão da tutela de urgência 

almejada. Isto porque, em apreço às alegações firmadas pelo requerente 
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em sua peça inaugural, evidencia-se que o próprio diligenciou junto à 

empresa requerida para indagar quanto a cobrança de um parcelamento 

de débito 01/06, no valor de R$ 33,49 (trinta e três e quarenta e nove 

centavos) constante na fatura de Fevereiro/2018, uma vez que jamais 

teria contratado nenhum um tipo de parcelamento com a requerida. 

Posteriormente, após realizar a reclamação junto a ouvidoria da empresa 

requerida, onde fora informado que o relógio medidor da 6/160730-8, 

estava danificado com irregularidade na leitura, mas que tal irregularidade 

não seria de autoria do requerente, mas que em tal caso o erro de leitura, 

seria do responsável pelo imóvel, e que o parcelamento automático 

inclusos nas faturas tem como fundamento a artigo 115, inciso II da 

resolução 414/2010/ANEEL, portanto, o ora requerente não pode ser 

apenado, pelo descompasso dos representantes da concessionária, sob 

a simples atuação unilateral desta. Ademais, trata-se a energia elétrica de 

produto indispensável à vida atual. Logo, tem-se que o fumus boni iuris 

encontra-se evidente pelo fato de que o autor é titular da UC 6/1607308, 

cuja a cobrança de parcelamento de débito iniciada no mês de Fev/2018, 

com valor de R$ 33,49 (trinta e três e quarenta e nove centavos), se 

mostra totalmente descabida, sendo que o mesmo jamais teria contratado, 

o que evidencia um total descompasso com os meses anteriores. Por sua 

vez, o periculum in mora está presente diante da cobrança de 

parcelamento de dívida realizado pela parte requerida, com base em 

medição unilateral, sem a anuência do requerente, bem como a própria 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, o 

que traduz-se em flagrante ato de império, em total dissonância à norma 

consumerista. Sendo assim, cumpre mencionar que resta comprovada a 

prova inequívoca e o dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

exige o artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o que consta nos autos, 

o autor está sendo cobrado por um produto/serviço que não consumiu, de 

fato. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Advirto 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 pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, 

ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam 

em torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a SUSPENSÃO da cobrança de parcelamento de 

débito no valor R$ 33,49 (trinta e três e quarenta e nove centavos) da UC 

6/160730-8, bem como a empresa requerida apresente o termo de 

parcelamento de débito da presente Unidade Consumidora, e 

consequentemente, DETERMINAR à empresa requerida que restabeleça o 

regular fornecimento de energia elétrica na UC 6/160730-8, no prazo de 

cinco (05) dias, sob pena de incidência de multa diária. DEFIRO a inversão 

do ônus da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 

9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação, caso assim ainda não 

tenha sido procedido. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE 

ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive 

sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, 

bem como acerca da advertência de que a ausência do promovente 

ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido 

revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados 

(art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

04 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-53.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE FIGUEIREDO LAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000296-53.2018.8.11.0014. REQUERENTE: REGIANE FIGUEIREDO LAGO 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A VISTO, 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e materiais ajuizada por REGIANE FIGUEIREDO LAGO em face de 

UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANÁ - UNOPAR, ambas devidamente 

qualificada nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte requerente sequer traz ao feito comprovante de 

residência. Imperioso, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 

do supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante 

do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência nesta Comarca, ou 

justificar, mediante a declaração necessária, a apresentação daquele em 

nome de terceira pessoa, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 04 de julho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-19.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON CESAR SILVA MORAES OAB - MT5629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER PAULO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT0005041A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BIMBA (TERCEIRO INTERESSADO)

JORGE S. DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

LINDBERG NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARMINDO SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010023-19.2015.8.11.0014. REQUERENTE: MARILDA ROSA DE PAULA 

REQUERIDO: VALTER PAULO NASCIMENTO Vistos, Trata-se de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por MARILDA ROSA DE PAULA em face de 

VALTER PAULO NASCIMENTO, devidamente qualificados nos autos. No ID 

nº 13925074, a parte promovente requereu a desistência da ação. 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. Baixas 

e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

03 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-22.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES PERIERA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 
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1000117-22.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES PERIERA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se de RECLAMAÇÃO 

ajuizada por JOSÉ RODRIGUES PEREIRA em face de BANCO BRADESCO 

S/A, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 13954723, a parte 

promovente requereu a desistência da ação. 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. Baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 03 de julho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, FELIPE 

AUGUSTO STUKER, 15536/B, na qualidade de advogado (a), para 

devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31430 Nr: 2185-46.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA CASELLA MORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES MARIA SCHEFFER BORTOLI, JOSÉ MARIA 

BORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A/MT, Edson E. Spagnollo - OAB:OAB/PR 22.497-B, 

Leonardo Rossato - OAB:8810-B/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 13.878, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B/MT

 Visto.

Sobre os documentos apresentados em impugnação à contestação, f. 

547/550, manifeste-se a parte requerida, em 5 (cinco) dias.

Após, intimem-se as partes para apresentação das provas que pretendem 

produzir, em 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29302 Nr: 51-46.2011.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO, LEONICE CAMILO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 7669-0, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a certidão de f. 219, intime-se a parte autora, por meio de 

seus advogados, para que impulsione o feito, em 48 horas, sob pena de 

abandono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25304 Nr: 2542-94.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DESTEFANI MADEIRAS - ME, RAFAEL 

DESTEFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SQUILLACE - 

OAB:MAT.1635577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que até o momento as diligências para localização de bens 

passíveis de penhora restaram inexitosas, defiro o pedido de busca de 

bens, pelo Infojud, mas restrinjo-a apenas às declarações de bens e 

rendas referentes aos exercícios de 2016.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o item 2.16.4 

da CNGC.

Caso infrutífera a penhora online, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão dos 

autos em virtude de inexistência de bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3841 Nr: 703-15.2001.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE FRERES ARAÚJO MAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que até o momento as diligências para localização de bens 

passíveis de penhora restaram inexitosas, defiro o pedido de busca de 

bens, pelo Infojud, mas restrinjo-a apenas às declarações de bens e 

rendas referentes aos exercícios de 2016.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o item 2.16.4 

da CNGC.

Caso infrutífera a penhora online, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão dos 

autos em virtude de inexistência de bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22816 Nr: 55-54.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO AMERICO ORTIGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCÍLIO MINGRONI MARCON-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4871/MT

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado....Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 
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valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18678 Nr: 449-32.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO 

PEDRO RODRIGUES, MARIA DOLORES RODRIGUES, NORINA PAVÃO 

SOBREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA RECHE DE 

CASTILHO SANDIM - OAB:7838/MS

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência.

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2262 Nr: 303-35.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->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 OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado....Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28904 Nr: 2783-34.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLENOLL INDUSTRIA COM. MADEIRAL LTDA 

ME, JONAS DA SILVA BUENO, MARCIO HENRIQUE GIOVANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado....-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e seqüente 

intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o Exequente para 

que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1285 Nr: 365-12.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL, JDFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:00001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência.

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53405 Nr: 2881-14.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERST ZANDONA, EDER ABLAIR 

ZANDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ DE MELLO - 

OAB:6848/MT

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência.

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25337 Nr: 2569-77.2009.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL HELENA BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Edivino Luft - 

OAB:oab/mt 13.265, Sérgio Marcos Lermen - OAB:8052/MT

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência.

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Quanto ao pedido de f. 129, defiro o pedido de vinculação dos valores 

bloqueados às f. 124/128 a estes autos. Expeça-se ofício ao órgão 

competente para a finalidade vinculatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70934 Nr: 1627-64.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON DIAS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 Ante o exposto, atenta à decisão soberana dos jurados, CONDENO o 

acusado ADEILSON DIAS DE MELO, [...], pela prática do crime previsto no 

artigo 121, § 2.°, incisos II e IV, do Código Penal e ABSOLVO-O da prática 

do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97.1.DO CRIME DE 

HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART1. 121, § 2.º, INCISOS II e IV, DO CÓDIGO 

PENAL)1.1 [...], FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, OU SEJA, EM 12 

(doze) ANOS DE RECLUSÃO, já observada a qualificadora reconhecida 

pelo Conselho de Sentença, qual seja, recurso que tornou impossível a 

defesa da vítima.1.2.1. Circunstâncias legaisPresente a agravante descrita 

no art. 61, II, alínea “a”, do Código Penal, qual seja, motivo fútil, 
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reconhecida pelo Conselho de Sentença, eis que o acusado efetuou o 

disparo de arma de fogo contra a vítima por motivo de somenos 

importância, o que causou a morte desta.[...].Por essa razão, agravo a 

pena do acusado em 01 (um) ano, alcançando a pena intermediária o 

patamar de 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO.1.2.1. Circunstâncias 

judiciaisNão há causas de aumento ou diminuição de pena a serem 

consideradas.Desta forma, à míngua de outras causas gerais ou 

especiais de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, torno a 

PENA EM CONCRETO DEFINITIVA PARA O CRIME DE HOMICIDIO 

QUALIFICADO EM 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO.O réu deverá cumprir 

a pena inicialmente no regime fechado (art. 33, § 2.º, “a” do Código Penal). 

Descabe qualquer substituição da pena imposta ao acusado[...] Isento o 

réu do pagamento das custas e despesas processuais.COM O TRÂNSITO 

EM JULGADO DESTA DECISÃO, DETERMINO AS SEGUINTES 

PROVIDÊNCIAS: a) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;b) 

Expeça-se guia de execução provisória;[...].Dou esta decisão por lida e 

publicada em plenário no Tribunal de Júri e dela intimados os 

presentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sala das 

Sessões do Tribunal do Júri desta Comarca, Estado de Mato Grosso, em 

04 de julho de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza Presidente 

do Tribunal do Júri. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19338 Nr: 1110-11.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, JOSÉ 

MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OSVALDO LEITE 

PEREIRA - OAB:3.617, Luiz Fernando Bressan Aranda - OAB:12089-A

 Visto,

A parte requerida fora condenada ao pagamento de honorários 

sucumbenciais no equivalente a 20% do valor atualizado da causa, 

conforme se extrai da sentença de fls. 219/228 e v.acórdão de fls. 

262/266, e não sob o valor da condenação, como exposto pela parte 

executada em seu petitório de fls. 281, reiterado às fls. 306/307.

 Desse modo, foram adimplidos valores parciais inerentes à condenação 

em honorários de sucumbência.

Mister alguns esclarecimentos.

No que pertine a atualização do valor da causa, parâmetro fixado na 

condenação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento sumulado no sentido de que "arbitrados os honorários 

advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária 

incide a partir do respectivo ajuizamento" (Súmula 14).

 Nessa toada, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre 

o valor da causa, incidirá a correção monetária a partir do ajuizamento da 

ação. Já os juros incidentes sobre a verba advocatícia deve seguir a 

orientação no sentido de que "nos processos executórios de honorários 

sucumbenciais fixados em sentença definitiva, o termo inicial dos juros 

moratórios é a data da citação do executado no processo de execução" 

(AgRg no REsp 1530786/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/02/2016).

Desse modo, o valor da causa deverá ser atualizado desde a data do 

ajuizamento da ação e os juros de mora deverão incidir a partir da 

intimação do executado para pagamento (inerente à verba honorária).

Assim, determino seja a parte exequente intimada para no prazo e 05 dias, 

promover a juntada ao feito do memorial de cálculo atualizado, referente 

aos honorários de sucumbência, atendendo os termos da presente 

decisão, descontando-se os valores devidamente adimplidos pela parte 

executada, requerendo o que entender de direito.

Com o aporte do cálculo, sobre ele diga a parte executada no prazo de 05 

dias.

 Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62458 Nr: 354-84.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEPB, SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Intimo o(a) nobre advogado(a) da parte autora para manifestar-se no 

prazo legal, haja vista ter solicitado o desarquivamento do autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73350 Nr: 2678-13.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.B. FORTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, posto que o título em execução não se encontra 

prescrito.Translade-se cópia desta para os autos da execução, 

desapensando-se e arquivando-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16836 Nr: 27-57.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA BORGES MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSE METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3691

 Visto.

INSS opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir erro material na 

decisão de f. 179 já que deveria constar que o cálculo de f. 167/173 foi 

apresentado pelo Executado (INSS) e não pelo exequente.

Relatei.

Fundamento e Decido.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração 

e, por entender necessário para a elucidação da matéria, passo a 

destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema.

 No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos 

Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao 

tratar dos embargos, assim preleciona:

“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro 

sentido da decisão.”

Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual 

Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, 

ensina que:

“(...) Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou 

acórdão contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que 

causem gravame ao recorrente.”

 Os embargos de declaração têm como hipóteses o erro, a omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o 

julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc.

Verifico, no caso em análise, o erro material mencionado existente na 

decisão embargada deve ser corrigido.

Dessa forma, acolho os presentes embargos de declaração para o fim de 

declarar a decisão de f. 179, nos seguintes termos:
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(...) 1. Homologo o cálculo apresentado pelo Executado, vez que inexiste 

oposição pelo Exequente, conforme petição de f. 178v.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76753 Nr: 89-14.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR MATHEUS DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO MAINARDI 

- OAB:104662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/10/2018, às 

13:20horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58108 Nr: 187-04.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ 

ORLANDA JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 Visto.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá para fins de 

inquirição da testemunha Athos Orlanda Junqueira.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para a oitiva das 

testemunhas de acusação, Antonio Luiz Vilela e Helvio Martins Junior, 

testemunhas de defesa e interrogatório para o dia 25/10/2018, às 14:30 

horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50157 Nr: 1953-97.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de ação previdenciária visando a concessão de pensão por 

morte, em fase de cumprimento de sentença, interposta por Maria Inês da 

Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Ocorre que, após o recebimento do pedido, compareceu a parte 

exequente ao feito, desistindo de seu prosseguimento (fls. 102).

Instada, à manifestar-se acerca da desistência da ação, a autarquia 

demandada anuiu ao pleito à fls. 105-verso.

É o relatório.

Decido.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha se integrado à lide.

Precisamente a hipótese dos autos, com a explícita concordância da parte 

demandada.

Assim, havendo desistência, nos termos julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com esteio nas disposições do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais porque a parte 

autora encontra-se protegida pela gratuidade da justiça. Pelo mesmo 

motivo, incabível a condenação da parte desistente em honorários 

advocatícios.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55340 Nr: 1048-24.2014.811.0033

 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: OCTAVIO BENEDICTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de comprovação da efetiva atividade rurícola 

da parte autora, em regime de economia familiar, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia __01__/__08__/2018, às __14__:__45__ 

, devendo as partes e testemunhas que assim o exigirem ser intimadas 

para o ato judicial.

Caso as partes não tenham indicado o rol de testemunhas, na inicial ou na 

resposta oferecida, deverão ser intimadas para apresentá-lo no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, na forma do 

artigo 357, §4º e 450 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78693 Nr: 892-94.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CAPUCHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSE DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160/B

 Visto.

Considerando que esta magistrada fora convocada pelo seu superior 

hierárquico para participar do 3.º Encontro Nacional dos CEJUSC's do 

Estado de Mato Grosso, evento que acontecerá entre os dias 12/07/2018 

e 13/07/2018 na Sede do Tribunal de Justiça, redesigno a audiência 

marcada neste feito para o dia 14 de novembro de 2018 (14/11/2018), às 

16:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53050 Nr: 2484-52.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. G. M. DE OLIVEIRA REFORMAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE 
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SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO a postulação de fl. 80 [baixa da restrição Renajud].

2. Junte-se o incluso comprovante de remoção de restrição.

3. Intime-se, via DJe, o patrono do autor para, em 5 (cinco) dias, 

manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67988 Nr: 3390-37.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349-0, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, GILMAR LUIZ 

ZANATTA - OAB:23.374/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Ante a informação constante na certidão de fl. 20, a qual refere ter a 

requerida, aparentemente, algum transtorno psicológico e, a fim de garantir 

o contraditório e ampla defesa, aliado ao fato de a representante da 

Defensora Pública desta Comarca ter atuado no início do processo em 

favor da parte autora, nomeio como defensora dativa da requerida a 

advogada Leína Maria Lemes da Silva Lhopes, OAB/MT 13.628, cuja verba 

honorária será fixada em momento oportuno.

2. Defiro a quota ministerial de fls. 24, no sentido de determinar a 

realização de estudo psicossocial com a menor, a fim de assegurar os 

melhores interesses da infante, ampliar a compreensão da realidade que 

cerca a situação fática e melhor subsidiar a decisão judicial a ser 

proferida.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastrem-se os procuradores constituídos pelo autor, conforme 

instrumento de fl. 26.

b) Intime-se pessoalmente a defensora nomeada sobre o teor da presente 

decisão e para apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias;

c) Intimem-se a psicóloga e a assistente social deste foro para que, no 

prazo 30 (trinta) dias, procedam à realização de estudo psicossocial com 

a menor e na residência da parte autora.

 d) Com a juntada do referido estudo, intimem-se as partes e dê-se vistas 

ao Ministério Público para manifestação;

e) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52003 Nr: 1213-08.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA ROSA KRAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por MUNICÍPIO DE NOVA 

MARINGÁ-MT em desfavor de ANDREIA ROSA KRAUS.

Petição de fls. 43 informa o pagamento integral e extrajudicial do débito, 

bem como requer a extinção da presente ação pela satisfação da 

obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 09/10, constata-se que 

o devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e verba honorária, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 

e artigo 90, § 3º do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 23130 Nr: 373-37.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKEMITSU ONITSUKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, 

MARIA JOSE LEÃO - OAB:5031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por MUNICÍPIO DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO-MT em desfavor de TAKEMITSU ONITSUKA.

Petição de fls. 20/23 informa o pagamento integral e extrajudicial do débito, 

bem como requer a extinção da presente ação pela satisfação da 

obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 09/10, constata-se que 

o devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e verba honorária, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 

e artigo 90, § 3º do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61380 Nr: 2412-94.2015.811.0033

 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: JFDM, ABFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Nos termos dos arts. 334 e 694, ambos do CPC, encaminhem-se os 

autos ao CEJUSC para que seja designada sessão de mediação.
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Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71891 Nr: 2114-34.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPR BRASIL - IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro parcialmente o pedido formulado pelo requerente à fl. 69/70 

(busca de endereços), tão somente para efetivar buscas pelo Sistema 

Infojud, pois se verifica nos autos terem se esgotado todos os meios 

disponíveis para a localização da empresa requerida VPR Brasil – 

Importações e Exportações Ltda, conforme documentos de fls. 61 verso, e 

66 verso.

2. Tendo em vista que o endereço encontradiço na base de dados da 

Receita Federal é o já constante destes autos, em que o Requerido não 

fora citado, proceda-se a citação por edital de VPR Brasil – Importações e 

Exportações Ltda, fixando-o no átrio do fórum e publicado no website do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias, para integrar a relação processual, momento em que poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

contados do dia útil seguinte ao fim da dilação do edital (CPC, art. 231, IV).

3. Esgotado o prazo de contestação, retornem os autos conclusos para 

nomeação de curador especial (CPC, art. 72, II).

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51877 Nr: 1085-85.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELMEI CAMPOS BARBOSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, 

MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Altere-se o registro e capa dos autos, retificando-se o nome da parte 

executada para Distribuidora de Bebidas Barbosa Ltda – ME, conforme 

determinado na decisão de fl. 36.

b) Intime-se pessoalmente o devedor acerca da penhora realizada, 

conforme Recibo de Bloqueios de Valores de fls. 37/39 e Ofício de fl. 40, a 

teor do disposto nos artigos 841 e 854, § 2º do CPC.

c) Após, conclusos para análise da petição de fl. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80201 Nr: 1643-81.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO RAIMUNDO MEDEIROS, R R MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cuida-se de Embargos à Execução opostos por Reginaldo Raimundo 

Medeiros/R R Medeiros à Ação de Execução Fiscal movida contra si pela 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo 

reconhecimento da prescrição.

Acompanha a inicial (fls. 04/14), os documentos de fls. 15/32.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. Na petição inicial, o Embargante requer a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontra em condições de 

arcar com o ônus da presente demanda sem prejuízo da própria 

subsistência.

Pois bem.

A inteligência da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça 

(CPC/2015, art. 98), sendo presumida como verdadeira a alegação de 

insuficiência da pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).

Na hipótese dos autos, malgrado a evidência da falta de pressupostos 

para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao 

quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, 

hei por bem determinar à parte autora que comprove efetivamente a 

insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de concessão da 

gratuidade.

Isso porque a parte autora é uma pessoa jurídica de direito privado, 

hipótese em que inexiste presunção de insuficiência de recursos, 

cabendo à parte, ao requerer o benefício, já fazer prova de sua situação, 

máxime quando e, como na espécie, não trouxe aos autos documentação 

comprobatória hábeis a comprovar suas alegações.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE, via DJe, os patronos da parte embargante para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, juntar documentação probatória que comprove a 

incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das despesas 

inerentes às taxas, custas e despesas judiciárias.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67939 Nr: 3369-61.2016.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS, CHMDS, JCMDS, PLMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 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 CITAÇÃO

 AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3369-61.2016.811.0033 - Código 67939

ESPÉCIE: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: SANDRA MACEDO DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE 

MACEDO DOS SANTOS e JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS e 

PEDRO LUIZ MACEDO DOS SANTOS

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

VALOR DA CAUSA: 7.200,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o 

valor atualizado dos alimentos em atraso ou nomear bens à penhora, sob 

pena de lhe ser arrestados e, posteriormente penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

no art. 845 do CPC. Conste-se no edital a prerrogativa de oferecer 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

(CPC/2015, art. 344)

DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro o pedido formulado pelos 

exequentes à fl. 27. Assim, proceda-se a citação por edital de Luiz Carlos 

dos Santos, fixando-o no átrio do fórum e publicado no website do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagar o valor atualizado dos alimentos em atraso ou nomear bens à 

penhora, sob pena de lhe ser arrestados e, posteriormente penhorados, 

tantos bens quantos bastem para satisfação integral do crédito 

exequendo, acrescido dos encargos legais, observando-se em caso de 

bens imóveis o disposto no art. 845 do CPC. Conste-se no edital a 

prerrogativa de oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia (CPC/2015, art. 344). 2. Decorrido os prazos, 

certifiquem-se e voltem-me conclusos.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 4 de julho de 2018.
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Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Santa Catarina

 Bairro: Centro

Cidade: São José do Rio Claro-MT Cep:78435000

Fone: (65) 3386-1577.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77820 Nr: 557-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MATUSZEWSKI, Claudiane 

Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JANAINA BEVILACQUA - OAB:18.788 OAB/MT, JOÃO FRANCISCO 

MATARA JUNIOR - OAB:6226 OAB/RO

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Várzea Grande/MT, na Primeira Vara Criminal, no 

dia 11/07/2018 às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77820 Nr: 557-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MATUSZEWSKI, Claudiane 

Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JANAINA BEVILACQUA - OAB:18.788 OAB/MT, JOÃO FRANCISCO 

MATARA JUNIOR - OAB:6226 OAB/RO

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Nova Mutum/MT, na Terceira Vara, no dia 

08/08/2018 às 17:45 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75452 Nr: 3584-03.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACVP, ACVP, OCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16.164/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 Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54537 Nr: 380-53.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. G. M. DE OLIVEIRA REFORMAS - ME, 

HELTON GUSTAVO MATOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 18675 Nr: 446-77.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MIRANDA DO NASCIMENTO, 

CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELISE H.B. ALVES - 

OAB:4679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE em 

desfavor de VALDECIR MIRANDA DO NASCIMENTO e CLEYTON RIBEIRO 

DO NASCIMENTO.

Petição de fls. 54 informa o pagamento integral do débito, bem como 

requer a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 54, constata-se que o 

devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas e verba honorária nos termos do acordo.

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos de código 19332 e 

19694.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19332 Nr: 1104-04.2007.811.0033

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MIRANDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉD. RURAL OURO 

VERDE - SECREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ELISE H.B. ALVES - 

OAB:4679/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE em 

desfavor de VALDECIR MIRANDA DO NASCIMENTO e CLEYTON RIBEIRO 

DO NASCIMENTO.

Petição de fls. 54 informa o pagamento integral do débito, bem como 

requer a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;
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Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 54, constata-se que o 

devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas e verba honorária nos termos do acordo.

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos de código 19332 e 

19694.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19694 Nr: 1461-81.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MIRANDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELISE H.B. ALVES - 

OAB:4679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE em 

desfavor de VALDECIR MIRANDA DO NASCIMENTO e CLEYTON RIBEIRO 

DO NASCIMENTO.

Petição de fls. 54 informa o pagamento integral do débito, bem como 

requer a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 54, constata-se que o 

devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas e verba honorária nos termos do acordo.

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos de código 19332 e 

19694.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28866 Nr: 2745-22.2010.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO RAMOS, 

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898, FRANCYS RICARDO MENEGON - OAB:13640-A/MT, MARCOS 

ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Vistos etc.

1. INTIMEM-SE os patronos dos litigantes para que, em 10 (dez) dias, 

especifiquem de forma fundamentada outras provas que pretendem 

produzir.

2. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC/2015, 

Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26532 Nr: 405-08.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO 

RAMOS, ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/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

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 73 [redução da penhora e liberação da 

constrição de caminhão], porque, para além de não ter havido constrição 

de caminhão nestes autos, ambos os bens móveis foram, unilateralmente, 

avaliados por R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), importe aquém do 

débito exequendo, orçado, em 2010, em mais de um milhão de reais (fl. 

10).

2. INTIMEM-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos litigantes do inteiro teor 

desta decisão, devendo o credor, em 10 (dez) dias, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29792 Nr: 539-98.2011.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER DE FREITAS ROCHA, PAULO CÉSAR 

BIANCHINI, LUIS EDMUNDO CAVOLINA DA CUNHA, IMÓVEIS DE HELENA 

ROSSI BRIANTE, PEDRO BRIANTE E OUTROS, IMOVEL DE ELUSMAR 

MAGGI SHEFFER, IMÓVEL DE RIO CLARO, JEANE MARIA DE FREITAS 

ROCHA, MICHELINE RIZKALAH KNAAN DA CUNHA, REGINA MARIA 

MACHADO BIANCHINI, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, SOLANGE 

MODOLON SCHEFFER, IMOVEL DE ELADIO ARROYO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:OAB/MT 10.917-A, Bettânia Maria Gomes Pedroso Harlos - 

OAB:OAB/MT 6522, JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611/MT, Leonardo Rossato - OAB:8810-B/MT, RENATA 

PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.445/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:OAB/MT 

13.878, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B/MT

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Jeane Maria de Freitas Rocha, Cpf: 

16035860400 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua Rio 

Grande do Sul, 141, Bairro: Centro, Cidade: São José do Rio Claro-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

1. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fl. 427 [citação por edital], somente 

no que tange a citação por edital da requerida Jeane Maria de Freitas 

Rocha.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Inclua-se no polo passivo da demanda, Jeane Maria de Freitas Rocha 

(esposa do requerido Vander de Freitas Rocha) e Solange Modolon 

Scheffer (esposa do confiante Elusmar Maggi Scheffer), procedendo-se 
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com as alterações no sistema e capa dos autos.

b) Certifique-se acerca do retorno da carta de citação expedida à 

Michelline Riscalah da Cunha (fl. 423).

c) Oficie-se ao Intermat, solicitando seja apresentado a este juízo, no 

prazo de 30 dias, o estudo cadastral do imóvel objeto dos presentes 

autos, conforme requerido à fl. 110 e deferido pela decisão de fl. 395/397.

d) Intime-se para manifestar interesse na causa o representante da 

Fazenda Pública do Município de São José do Rio Claro/MT, remetendo-lhe 

os documentos anexos a peça vestibular, especialmente, as plantas e 

memoriais descritivos do imóvel usucapível.

e) Expeça-se o competente edital de citação da requerida Jeane Maria de 

Freitas Rocha, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do fórum.

f) Decorrido o prazo editalício sem manifestação, conclusos para 

nomeação de curador especial.

 Publique-se e cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76684 Nr: 40-70.2018.811.0033

 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: REGIANE APARECIDA HARALA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15.005-A, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8.224-A, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Vistos etc.

1. Especifiquem os litigantes, de forma fundamentada, em 5 (cinco) dias, 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55971 Nr: 1584-35.2014.811.0033

 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: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA STEPHANIE TIBURCIO, CONCEIÇÃO 

FRANCISCA DA SILVA, JOSE LIMA DE MACENA, ERMELA VALQUIRIA 

ASTRISSI, GISELE FERREIRA OLIVEIRA, JOÃO DOS REIS GERMANO DE 

SOUZA, LAZARO IZIDORO DO NASCIMENTO, LIZILANE DE SOUZA SILVA, 

MARIA JOSE MARQUES, MARIA CLAUDIJANE DA SILVA, MARLI DOS 

SANTOS, NATIELE FREITAS DO NASCIMENTO, ROSIANE COSTA LIRIA, 

SIDINEIA CRISTINA GARCIA ALMEIDA, LUCIANA DE PAULA COSTA 

MARQUES, SILZIA NOVAES GONÇALVES, VERONICE FRANCISCA MELO 

DA SILVA, ANDRESSA DE TAL, ELEN DAYANE CLEMENTE 

ALCANFORADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE o Requerente para, em 15 (quinze) dias úteis, manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72179 Nr: 2250-31.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

2. Após, conclusos.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63904 Nr: 191-85.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 25/09/2018, às 15:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60315 Nr: 1355-22.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BANDEIRA AGUIAR COMERCIO ME, 

DIULIANO DIAS SOBRINHO, JOSÉ BANDEIRA AGUIAR, ANA WILMA DOS 

ANJOS BATISTA, MARIQUEZE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60436 Nr: 1404-63.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:193.650/SP

 “Vistos. Ante a Certidão de fl. 47 Designo audiência em continuação para 

o dia 18 de setembro de 2018 às 14h00min . Expeça-se mandado de 

condução coercitiva para a testemunha Neurilio Gomes da Silva. Concedo 

o prazo de 05 (cinco) dias para a defesa apresentar novo endereço da 

testemunha Lidia Silva Rocha, sem prejuízo da testemunha comparecer à 

audiência designada independentemente de intimação. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.” .
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62769 Nr: 2673-40.2017.811.0049

 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: ALTINO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIGUETI UTUMI, MIEKO UTUMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON CARVALHO FERREIRA - 

OAB:12268/AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANASTACIO DA SILVA 

- OAB:25.912/PR, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:772/RO, 

LICÍNIO CARPINELLI STEFANI - OAB:12.806/MT, LUIS RODOLFO DE 

FARIA FIGUEIREDO - OAB:11.520/MT

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR pleiteado para determinar que 

os invasores, abstenham-se de molestar a posse da área objeto da 

presente ação, sob pena de incorrer em multa diária que arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais).Expeça-se mandado de interdito proibitório em 

favor da parte embargante.Intimem-se os embargados e o embargante, da 

presente decisão.E embargados para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentem contestação, cujo termo inicial será a partir da intimação desta 

decisão.Decorrido o prazo para contestação, com ou sem manifestação 

da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 15 (quinze) 

dias.Às providências.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar de Vila 

Rica/MT para auxiliar no cumprimento da decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61159 Nr: 1776-12.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR VIEIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a expiração do prazo correicional e havendo a necessidade 

de se encerrar os trabalhos correicionais com retomada do regular 

expediente, com fixação de orientações e melhoria na rotina cartorária, 

bem como com elaboração e encaminhamento de relatório à E.CGJ/TJMT, 

determino a manutenção deste feito conclusos em gabinete para, em 

prazo razoável, ser analisado e deliberado adequadamente.

Lance-se tal decisão no sistema APOLO, com o escopo de permitir seu 

conhecimento pelas partes interessadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41970 Nr: 1626-07.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da Contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65165 Nr: 1001-60.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da contestação apresentada nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61773 Nr: 2137-29.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPRDS, ADSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Vistos.

Analisados os autos, constato ter o advogado Dr. Thiago Augusto Gomes 

dos Santos declinado sua nomeação por motivos de foro íntimo, conforme 

petição de declínio de fl. 230. Ademais, atualmente esta Comarca não 

conta com Núcleo da Defensoria Pública para atendimento dos 

jurisdicionados hipossuficientes.

Considerando-se que nenhum acusado será processado ou julgado sem 

defensor (CPP, artigos 261 e 263), nomeio advogado (a) dativo (a) para 

patrocinar a defesa do réu na pessoa do (a) Dra. Larissa da Silva 

Carneiro, OAB/MT 25186/O, que deverá ser intimado (a) pessoalmente 

para tomar conhecimento da presente nomeação e se manifestar nos 

autos no prazo legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000145-79.2018.8.11.0049

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:

ANTONIO GOMES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Autos n. 1000145-79.2018.8.11.2018 Vistos. Trata-se de busca e 

apreensão pelo decreto lei n. 911/69, proposta por Bradesco 

Financiamento em face de Antônio Gomes de Freitas, todos qualificados 

nos autos, objetivando-se, em síntese, a apreensão do bem descrito na 

exordial. Com a inicial juntou-se documentos de Ids n. 13954194, 

13954190, 13954180, 13954178, 13954157, 13954152 e 13954139. É o 

relato. DECIDO. Para a concessão da liminar pleiteada, por disposição 

legal, necessária à comprovação da mora ou de inadimplemento por parte 

do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito. Com efeito, 

os documentos acostados à inicial demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência do devedor. Por outro lado, há o justo receio de que 

a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e possibilidade de 

sua ocultação, objetivando impedir a aplicação do ordenamento jurídico. 

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69, defiro 

a liminar pleiteada. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a autora, na pessoa de seu representante 

legal. Executada a tutela provisória, cite-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida, pagar a 

integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 

3º, §2º do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 10.931/04). 

Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Vila Rica/MT, 03 de julho 

de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-35.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERACINA CARVALHO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

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 7 de agosto de 2018 , às 9:30 horas (MT). VILA 

RICA, 5 de julho 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-35.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERACINA CARVALHO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

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 7 de agosto de 2018 , às 9:30 horas (MT). VILA 

RICA, 5 de julho 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

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 026/2018/DF

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o  CONTRATO n .  20 /2018  –  C IA 

0019446-79.2018.8.11.0000, com o objeto da contratação de empresa 

que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial preventiva 

(visita periódica) e corretiva (eventuais);

CONSIDERANDO que a empresa M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS ME, deu início as reformas nesta Comarca 

no dia 02/07/2018,

CONSIDERANDO que as reformas consistem na troca do telhado, forro e 

parte elétrica de todo o Fórum, podendo causar riscos para os clientes 

internos e externos, na manutenção normal do expediente diário, frente a 

quantidade de reformas necessárias

R E S O L V E:

S U S P E N D E R o expediente do Foro Judicial desta Comarca de Alto 

Garças - MT., no dia 04, 05 e 06/07/2018, em virtude da referida reforma, 

bem como os prazos processuais que vencerem nestas datas ficam 

prorrogados para o próximo dia útil, que será segunda-feira 09/07/2018.

As medidas consideradas urgentes, consoantes na CNGC serão mantidas 

na forma de plantão judiciário por servidores lotados na Secretaria da 

Vara Única/Juizado Especial, devendo o plantonista permanecer no 

atendimento pelo telefone celular (66) 9.9959-4264,

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à OAB, Defensoria Pública, 

Ministério Público e Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e Presidência do 

Tribunal de Justiça.

Alto Garças, 04 de julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48125 Nr: 1171-97.2018.811.0092

 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: N. BOVE C. LEAL E SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO DE JESUS ALVES MARTINS ME, 

ADEVALDO DOS SANTOS LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR SIMÕES DE FARIA 

- OAB:21760/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para intimação 

da parte autora a fim de proceder o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34563 Nr: 414-11.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS CRISTIANO FOLLMANN - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 Cumpra-se a decisão de Ref.118.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37704 Nr: 758-55.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Paraná Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Certifico e dou fé que, a contestação apresentada na ref: 46 é 

tempestiva. Deste modo, intimo a parte Requerente por meio de seus 

advogados, para que, querendo, no prazo legal, apresentem Réplica à 

Contestação.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 54122 Nr: 2178-85.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo da Silva, Sérgio Benedito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, DIONIR ADRIANO CONTREIRA - OAB:22337/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação do requerido Sérgio 

Benedito dos Santos, POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para 

apresentar defesa prévia, no prazo legal.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 60100 Nr: 364-50.2015.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neide Cândido da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao autor para que 

no prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 60862 Nr: 727-37.2015.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzilene da Costa Calassa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao autor para que 

no prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1553 Nr: 7-03.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Caetano Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Barcelos - 

OAB:7597-B, Firmino Gomes Barcelos - OAB:4770-B/MT, Sisane 

Vanzella - OAB:MT / 5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 2166-49.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Marc Soares da 

Silva - OAB:19804/MT

 (...) Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em 

atendimento aos dispositivos legais pertinentes, pronuncio BRUNO 

RIBEIRO LUZ, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, portador da Cédula 

de Identidade RG n. 90479, e inscrito no CPF n. 053.136.851-39, nascido 

no dia 1/4/1993, em Araputanga-MT, filho de Jornandes Pereira Luz e 

Márcia Cristina Ribeiro, pelo delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 

14, II, do CP, e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, n/f do art. 69 do CP, o 

que faço com fulcro no art. 413, do Código de Processo Penal. O acusado 

será definitivamente julgado pelo E. Tribunal do Júri Popular da Comarca, 

em data a ser designada. Nos termos do art. 413, §3º, do CPP, o acusado 

deverá permanecer preso, porque ainda presentes os requisitos da prisão 

cautelar e necessidade de garantia da ordem pública, não somente pela 

forma como que aparentemente se deu o ilícito contra a vida, mas porque 

responde a processos penais outros. Consequetemente, INDEFIRO o 

pedido e revogação da prisão preventiva do acusado BRUNO RIBEIRO 

LUZ, principalmente por não haver nos autos novos fatos que justifiquem 

a revogação da prisão anteriormente decretada e por entender que se 

encontram presentes os fundamentos legais - arts. 312 e 313, do CPP -, 

sendo ainda necessária a segregação para a garantia da ordem pública.

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100062 Nr: 1462-65.2018.811.0038

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Severo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:8310, 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - 

Fcarp - OAB:, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 Visto e bem examinado.

 Trato de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de CLAUDINEI SEVERO DOS 

SANTOS, autuado(a) pela suposta prática do(s) delito(s) previsto(s) no(s) 

artigo(s) 180, caput, do CP, preso em flagrante desde o dia 2 de maio de 

2018, diante do não recolhimento da fiança, fixada em R$. 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais) e concedida como uma das 

medidas cautelares diversas fixadas – CPP, art. 319.

O autor do fato foi intimado da decisão que fixou a medidas - 

“COMPARECER PERANTE A AUTORIDADE, TODAS AS VEZES QUE FOR 

INTIMADO PARA ATOS DO INQUÉRITO E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E 

PARA O JULGAMENTO”, também NÃO PODER, sob pena de quebramento 

da fiança, “MUDAR DE RESIDÊNCIA, SEM PRÉVIA PERMISSÃO DA 

AUTORIDADE PROCESSANTE, OU AUSENTAR-SE POR MAIS DE 8 (OITO) 

DIAS DE SUA RESIDÊNCIA, SEM COMUNICAR ÀQUELA AUTORIDADE O 

LUGAR ONDE SERÁ ENCONTRADO”. Em CUMULAÇÃO à fiança” - e até o 

momento não fez o recolhimento/pagamento da fiança, para se livrar solto 

e responder a eventual processo em liberdade.

O Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz – 

FCARP pugnou pela sua liberdade sem pagamento fiança.

É o relato do 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 réu foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes 

indicados suso e, por ocasião da análise do auto de prisão em flagrante, 

foi-lhe concedida liberdade provisória condicionada, entre medidas 

cautelares outras, ao recolhimento de fiança no valor de R$. 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), não paga pelo acusado até o 

presente momento – 6/6/2018 -, o que faz concluir, diante do tempo em 

que se encontra preso/segregado, a falta de condições nesse sentido e 

aplicação do disposto no art. 350 do CPP, ou seja, a possibilidade de 

concessão da liberdade provisória sem o pagamento de fiança, 

sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP ou 

outras medidas cautelares, se for o caso.

Nesses termos:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA 
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COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. ACUSADO JURIDICAMENTE POBRE. 

APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO 

ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR RATIFICADA. 1. A teor do 

art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o 

juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, 

poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações 

constantes dos arts. 327 e 328. 2. Na espécie, a imposição da fiança, 

quando afastada pelo Juízo de 1º grau os requisitos/pressupostos da 

prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão 

cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre. 3. Recurso 

ordinário em habeas corpus provido para, ratificando a liminar, garantir a 

liberdade provisória ao recorrente, independentemente do pagamento de 

fiança, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da 

decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no 

novo art. 319 do Código de Processo Penal”. (STJ - RHC: 58516 DF 

2015/0085634-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 25/06/2015)

Em que pese, à época, aparentar ter condições econômicas de caucionar 

sua presença no processo e recolher a fiança fixada, o que foi 

fundamentado, atualmente verifico que a situação financeira/econômica do 

preso/réu autoriza a concessão da liberdade provisória sem o 

recolhimento da fiança, ou seja, ratifico a decisão outrora proferida, 

mantenho as medidas cautelares fixadas – CPP, art. 319 - “COMPARECER 

PERANTE A AUTORIDADE, TODAS AS VEZES QUE FOR INTIMADO PARA 

ATOS DO INQUÉRITO E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA O 

JULGAMENTO”, também NÃO PODER, sob pena de quebramento da 

fiança, “MUDAR DE RESIDÊNCIA, SEM PRÉVIA PERMISSÃO DA 

AUTORIDADE PROCESSANTE, OU AUSENTAR-SE POR MAIS DE 8 (OITO) 

DIAS DE SUA RESIDÊNCIA, SEM COMUNICAR ÀQUELA AUTORIDADE O 

LUGAR ONDE SERÁ ENCONTRADO”. E, em CUMULAÇÃO, fica a liberdade 

do preso CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319 -, por ora, com 

período/duração enquanto processado: 1. COMPARECIMENTO SEMANAL 

em Juízo – Fórum da Comarca de Araputanga-MT –, para informar e 

justificar suas atividades; 2. PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA, 

porque a permanência é conveniente para a investigação ou instrução; e, 

consequentemente, concedo-lhe a LIBERDADE PROVISÓRIA SEM 

PAGAMENTO DE FIANÇA e mediante o cumprimento das medidas 

cautelares de COMPARECIMENTO e PROIBIÇÃO suso mencionadas, assim 

como ADVERTINDO-O da obrigação de comparecer perante a autoridade, 

todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução 

criminal e para o julgamento e que não poderá, mudar de residência, sem 

prévia permissão da autoridade processante, ou se ausentar por mais de 

8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar 

onde será encontrado – arts. 327 e 328 do CPP.

Isso posto, DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA 

CLAUSULADO em favor de CLAUDINEI SEVERO DOS SANTOS, brasileiro, 

solteiro, serviços gerais, nascido no dia 1/7/1979, em Mirassol 

D'Oeste-MT, filho de João Severo dos Santos e Vitalina Maria de Jesus, se 

por outro motivo não estiver preso.

Cumpra, expedindo as necessárias intimações e comunicações, entre as 

quais do Ministério Público - CPP, art. 333 –, Defensoria Pública e 

vítima/ofendido, esta por qualquer meio idôneo – CPP, art. 201, § 2º.

Intime o autor do fato.

Ciência ao Ministério Público e às Polícias Civil e Militar, a fim de que 

auxiliem na fiscalização das medidas, informando eventual 

descumprimento.

Quando da distribuição da ação penal respectiva, DETERMINO a extração 

das cópias reprográficas necessárias, o translado e arquivamento 

definitivo deste incidente de prisão em flagrante – item 3.6.2.2 da CNGC, 

com redação alterada pelo Provimento n. 43/07-CGJ.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 23518 Nr: 2305-45.2009.811.0038

 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: Geraldo Raimundo de Andrade, Manoel Vilela de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Walter de Souza Freitas, 

Celma Rosa Pereira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 Intimação da parte Embargante para, no prazo legal, manifestar acerca da 

petição/depósito juntados aos autos no dia 5/7/2018, ref. 17.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-43.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MAMEDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 5 de julho 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: 30/08/2018 

Hora: 15h15min , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000072-43.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: ALICE BERNADETE PARRA MERINO 

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: 8010117-26.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRA VICENTE FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem finalidade de INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para se manifestar o que entender de direito acerca da 

devolução da Carta Precatória. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010175-63.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI OAB - MT0346968A 

(ADVOGADO)
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MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

do Requerente para ciência e manifestação acerca das petições juntadas 

pelo Procurador da Requerida. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-77.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE LARA FRANCO RADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA LIMA (REQUERIDO)

ADEMILSON CARLOS LIMA (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade a INTIMAÇÃO da 

parte requerente para se manifestar em prosseguimento e requerer o que 

entender de direito nos autos, tendo em vista o tempo decorrido e que o 

processo foi migrado para o PJE e não houve posterior andamento. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23081 Nr: 1874-11.2009.811.0038

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Leandro da Costa - 

OAB:86161/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 Intimação da parte requerida, informando-o que os autos encontram-se a 

disposição para fins de carga, pelo prazo legal, conforme anteriormente 

requerido.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20959 Nr: 1342-39.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Teixeira Cesário Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43946 Nr: 2157-31.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMFR, PRFR, Rejaine Coelho Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, e em cumprimento a decisão prolatada nos autos, uma vez 

CONFECCIONADO RPV via sistema E-PrecWeb, IMPULSIONA-SE os autos 

remetendo-os em carga a Douta Procuradoria da União para que, 

querendo, manifeste-se acerca do RPV confeccionado.

Saliento desde já que com o retorno dos autos deverá ser INTIMADO a 

parte Autora, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo manifestar-se acerca do RPV ora colacionado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55126 Nr: 2739-26.2016.811.0026

 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 - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvaney Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante das informações contidas nos termos de audiências retro (ref. 

27 e 29), INTIME-SE o exequente através de seu patrono para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar se firmaram acordo, se positivo, deverá 

anexar o termo de acordo devidamente assinado por ambas as partes.

2. Após, tornem-me os autos conclusos.

3. Diversamente, inexistindo acordo, CUMPRA-SE na integra a decisão 

proferida a pág. 58.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48953 Nr: 1294-07.2015.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Gomes Gonçalves, ELIZABETE NEVES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACI LEOPOLDINO DA FONSECA, Ivone 

Teodoro da Silva, Maria Consolação de Oliveira, Seliveria Nunes Gomes, 

Iracema da Silva Araujo, Valdecir Arantes do Santos, Edmilson Gonzales 

Alves, Demás Gomes Drumon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:, SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

(vinte e quatro) de setembro de 2018 às 13h30min.Consigno que, as 

partes deverão depositar o rol em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

se já apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do §2º do 

artigo 455, CPC.Caso contrário, devera proceder a parte interessada a 

intimação de suas testemunhas da data designada, devendo comprovar 

nos autos a intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do 

mesmo dispositivo.Ainda, INTIMEM-SE as partes via DJE na pessoa de 

seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, bem como seus patronos, 

constando do mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor.6. Consigne-se que a habilitação de advogado para defesa dos 

interesses do requerente, seja constituído ou seja nomeado por este juízo, 

será considerado o termo inicial para contagem de prazo para eventual 

manifestação/recurso contra esta decisão.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 47824 Nr: 735-50.2015.811.0026

 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: MOACI LEOPOLDINO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Gomes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

(vinte e quatro) de setembro de 2018 às 13h30min.Consigno que, as 

partes deverão depositar o rol em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

se já apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do §2º do 

artigo 455, CPC.Caso contrário, devera proceder a parte interessada a 

intimação de suas testemunhas da data designada, devendo comprovar 

nos autos a intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do 

mesmo dispositivo.Ainda, INTIMEM-SE as partes via DJE na pessoa de 

seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, bem como seus patronos, 

constando do mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor.6. Acerca do pedido retro, requerendo que o Sr. Oficial de Justiça 

intime o requerido para que este se abstenha do prosseguir qualquer ato 

de edificação no imóvel, entendo que comporta parcial 

deferimento.Compulsando-se os autos, verifico que houve CASSAÇÃO 

dos efeitos da decisão que concedeu a liminar, oportunidade na qual o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso decidiu por “manter 

o agravante na posse do imóvel, objeto de discussão dos autos” (fls. 

181/187).Portanto, ao contrário do que expõe a parte autora, não há 

nenhuma decisão judicial vigente que impeça a realização de obra no 

referido imóvel. Todavia, não obstante os termos do julgamento do aludido 

agravo de instrumento, entendo que é medida de prudência a suspensão e 

abstenção de construção de qualquer obra e/ou reforma na área sub 

judice, notadamente quando, a depender do resultado final dos autos, 

poderá ser determinada a retirada de eventual edificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43817 Nr: 2025-71.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 O regime de cumprimento de pena será o ABERTO, tendo em vista o 

disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, devendo ser observada a 

detração penal, caso existente.Inaplicável a substituição prevista no artigo 

44 do CP, porque o crime foi praticado com violência.No entanto, verifico 

na situação em tela torna-se cabível a aplicabilidade da suspensão 

condicional da pena privativa de liberdade, uma vez que o réu preenche 

os requisitos alinhados no artigo 77, inciso III, do Código Penal Brasileiro, 

por 02 (dois) anos, com condições a serem definidas quando da 

execução da pena. Deixo de decretar a prisão preventiva, porquanto não 

se encontram presentes os motivos autorizadores da segregação 

cautelar, em especial, a garantia da ordem pública e a necessidade de 

aplicação da lei penal, notadamente, se se considerar o quantitativo da 

reprimenda penal imposta ao réu.Deixo de fixar o valor mínimo para 

reparação dos danos causados às vitimas, com base no art. 387, inciso 

IV, do Código Processo Penal, pois não há nos autos pedido formal nesse 

sentido pelo ofendido. Nesse sentido:“FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À 

VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO. NECESSIDADE. 

RECURSO PROVIDO. 1. Para que seja fixado na sentença o valor mínimo 

para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, inciso 

IV, do Código Processo Penal, deve haver pedido formal nesse sentido 

pelo ofendido, além de ser oportunizada a defesa pelo réu, sob pena de 

violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56521 Nr: 148-57.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC - 1ª Vara de Barra do Bugres - MT, Keli Maria 

Maraschin, Casa Sardanha de Eletrodomésticos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Rodrigues Montalvão - 

OAB:25354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como diante da certidão retro, IMPULSIONO o feito a fim de 

intimar o Autor, na pessoa de seu causídico devidamente constituído, 

para, querendo, no prazo de 05 dias dar prosseguimento ao feito, 

manifestando e/ou requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57946 Nr: 1040-63.2017.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOBILE 2000 LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Ferreira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEBERT DA SILVA 

FONSECA - OAB:78575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como diante da certidão retro, IMPULSIONO o feito a fim de 

intimar o Autor, na pessoa de seu causídico devidamente constituído, 

para, querendo, no prazo de 05 dias dar prosseguimento ao feito, 

manifestando e/ou requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52446 Nr: 844-30.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES NARDONI DA SILVA ME 

(JETMOBILE MONOGRAFIAS E RECARGAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como diante da certidão retro, IMPULSIONO o feito a fim de 

intimar o Autor, na pessoa de seu causídico devidamente constituído, 

para, querendo, no prazo de 05 dias dar prosseguimento ao feito, 

manifestando e/ou requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57336 Nr: 699-37.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON FELIX DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que, em 

que pese devidamente intimado para que procedesse o recolhimento dos 

valores devidos a título de diligência do sr. Meirinho para cumprimento da 

liminar deferida nos autos, o autor quedou-se inerte.
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Ato contínuo, IMPULSIONO o feito a fim de intimar o Autor, na pessoa de 

seu causídico devidamente constituído, para, querendo, no prazo de 05 

dias dar prosseguimento ao feito, manifestando e/ou requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45615 Nr: 1345-52.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carvelina Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 [...] 6. Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inaugural, por não vislumbrar dos fatos narrados nexo de causalidade 

entre o dano/prejuízo experimentado pela vítima e eventual conduta do 

demandado. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e despesas processuais, bem assim em verba honorária no 

importe de 10% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º), 

ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 

(cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), considerando que goza dos 

benefícios da justiça gratuita.Intimem-se as partes através dos seus 

advogados. TRANSITADA em julgado a presente sentença, o que deverá 

ser previamente CERTIFICADO nos autos, ARQUIVEM-SE os autos, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. DECLARO a presente sentença 

PUBLICADA com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41806 Nr: 2031-15.2012.811.0026

 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: Nídia Noemi Guilhermet - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Marilândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira - OAB:8719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por 

NÍDIA NOEMI GUILLERMET –EPP contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO 

DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA/MT.

A liminar pleiteada foi indeferida às fls. 115/117.

A autoridade coatora foi notificada (fls. 120/121), porém não prestou 

informações (fl. 126).

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pela citação das 

empresas HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA e 

MANACIAL CONSULTORIA, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES – ME, 

para que as mesmas integrassem o polo passivo como litisconsortes 

necessário (fls. 128/131), o que foi deferido às fls. 140/140v.

A impetrante foi intimada para promover o regular andamento do feito, 

fornecendo os endereços das empresas para citação, porém quedou-se 

inerte, consoante se verifica das fls. 144/146.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso em tela percebe-se que a parte impetrante não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Analisando os autos nota-se que a impetrante foi intimada via DJE para 

promover o regular andamento do feito, informando o endereço das 

impetradas para citação (fl. 144), bem como foi intimada pessoalmente 

através de carta intimação (fls. 145/145v).

Nota-se em certidão de fl. 146 que a impetrante apesar de intimada nada 

requereu no prazo, deixando de trazer aos autos elementos 

indispensáveis à formação e desenvolvimento válido do processo, 

demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do feito.

Em casos análogos a jurisprudência pátria assim se manifestou:

MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO 

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - DESOBEDIÊNCIA À 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DESINTERESSE PELA CAUSA - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O ônus da citação do litisconsorte passivo 

necessário é do Impetrante, de acordo com o art. 47, parágrafo único, do 

CPC. Quando regularmente intimado o Autor para emendar a inicial do 

mandado de segurança, e deixando de cumprir a determinação judicial em 

sua integralidade, sem providenciar a devida qualificação do litisconsorte 

necessário, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 267, IV, do CPC.2. -In casu-, constatada a 

desobediência à determinação judicial de emenda à inicial, alusiva à 

intimação do impetrante para fornecer o correto endereço do litisconsorte 

passivo necessário, deixando de trazer aos autos elementos 

indispensáveis à formação e desenvolvimento válido do processo, 

demonstrou o Impetrante desinteresse pelo prosseguimento do feito, 

revelando-se correta a decisão regional que extinguiu o processo sem 

resolução do mérito.Recurso ordinário desprovido. (TST - ROMS: 

1094800172006502 1094800-17.2006.5.02.0000, Relator: Ives Gandra 

Martins Filho, Data de Julgamento: 11/09/2007, Subseção II Especializada 

em Dissídios Individuais,, Data de Publicação: DJ 01/10/2007.)

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ARTIGO 267, XI, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 47, DO CPC. 

CITAÇÃO DO LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA 

INTEGRALMENTE. 1. Foi determinado à impetrante que cumprisse o 

disposto no artigo 47, do CPC, entretanto a ordem judicial não foi cumprida 

integralmente, de modo a permitir a citação do litisconsorte necessário, eis 

que não indicou quem seria o litisconsorte. 2. Ainda que se possa aferir 

dos autos tal informação, o fato é que foi determinado ao impetrante que 

promovesse a citação do litisconsorte, o que não foi feito. 3. Mesmo 

quando determinada de ofício, pelo juiz, a citação dos litisconsortes, será 

necessária a intimação do impetrante para que promova a citação, 

conforme previsão do artigo 47, do CPC. 4. E, promover a citação significa, 

além de providenciar as cópias de contra-fé, nomear os litisconsortes e 

fornecer seus endereços. 5. Assim dispõe o artigo 19, da Lei 1.533/1951, 

vigente à época da impetração: "Aplicam-se ao processo do mandado de 

segurança os artigos do Código de Processo Civil que regulam o 

litisconsórcio". 6. Agravo regimental da CEF (impetrante) não provido. 

(TRF-3 - MS: 22713 SP 2000.03.00.022713-2, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL MÁRCIO MORAES, Data de Julgamento: 15/02/2011, SEGUNDA 

SEÇÃO)

Diante disso, considerando que a impetrante não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais.

 Sem a incidência de honorários de sucumbência.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45093 Nr: 973-06.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erlita Ricas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 ª Ciretran - Arenápolis/MT-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roseli Raquel Ricas - 

OAB:MT/16.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kamila Aparecida Correa do 

Espírito Santo - OAB:14133/O

 [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo 

o feito com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, para:- determinar que a parte requerida efetue a baixa definitiva do 

registro referente ao veículo caminhonete GM Chevrolet C10, registrado no 

Renavan sob o n. 386119902, Chassi C144FBR02013P, ano 1975/76, 

Placa CB6280, sem a obrigação a autora de apresentar partes do mesmo 

(Placa e chassi);- declarar a nulidade dos lançamentos de cobrança do 

licenciamento anual e do seguro obrigatório pendentes em relação ao 
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veículo descrito acima.Condeno a requerida em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85, § 

2º, e incisos do NCPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do NCPC, 

caso seja beneficiária da justiça gratuita.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

o que deverá ser previamente certificado nos autos, e decorridos 15 

(quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o 

desejo de executá-la, os autos serão arquivados (CNGC, art. 

1.006).DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45492 Nr: 1263-21.2014.811.0026

 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: PMdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Bento de Sales - OAB:.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 [...] 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE O MÉRITO DA DEMANDA 

para dar PROCEDÊNCIA ao pedido inicial de divórcio, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 356 e art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, para o fim de decretar o divórcio de PEDRO MOREIRA DE LIMA e 

LEDA DOS PASSOS DE LIMA nos termos do art. 226, § 6° da Constituição 

Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.Deixo de decretar a 

alteração no nome dos cônjuges ante ausência de pedido expresso neste 

sentido.Não havendo recurso, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao 

cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais constante do documento de 

pág. 12.DECLARO esta decisão PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.4. 

Por fim, tendo em vista que se trata de julgamento parcial e que o feito 

permanecerá em trâmite para análise dos pedidos de guarda, visitas e 

alimentos, INTIME-SE a parte autora para que informe o endereço 

atualizado da requerida, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja possível 

realizar o estudo psicossocial determinado.Com o aporte do endereço da 

ré, cumpra-se conforme determinado á fl. 86.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21554 Nr: 62-96.2011.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Orivaldo Cláudio Machado, Sirléia Pereira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hérclito Macedo, Thereza de Lourdes de 

Aguiar Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Batista dos Santos - 

OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Reinaldo Morales 

Cassebe - OAB:24308/SP, RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O

 ...É o relato do essencial. Fundamento e Decido.De pronto, estabelece o 

inciso III do artigo 1º do Provimento n. 004/2008-CM/TJMT que:“a 7ª Vara 

Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que 

envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado 

de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 

126, da Constituição Federal.”Assim sendo e considerando que o litígio 

discutido nos autos envolve conflito fundiário coletivo, outrora objeto de 

lides possessórias em trâmite na referida Vara Especializada de Conflitos 

Agrários em Cuiabá, entendo que falece competência a este juízo para 

processar e julgar o presente feito. Isso porque, da análise atenta aos 

documentos aportados na peça inicial, da contestação e aos autos de 

reintegração de posse em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível – 

Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, sob o nº 

31058-95.2012.811.0041 e Código 777689, detém-se que a área rural em 

conflito envolve a propriedade destes autos.Ressalto que, em consulta ao 

sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica-se que a 

ação de reintegração de posse alhures mencionada foi, originariamente, 

distribuída nesta unidade judiciária sob o Número 1114-11.2003.811.0026 

e Código 8634, sendo remetida e distribuída, em 12.9.2012, na Vara 

Especializada em Direito Agrário por motivo de conflito coletivo pela posse 

de terra rural.Pelo exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o processo.Após o decurso do prazo recursal in albis ou julgado 

definitivamente eventual recurso interposto, ENCAMINHE-SE os autos à 

Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, com as nossas 

homenagens e baixas necessárias.INTIMEM, via DJE, os patronos dos 

litigantes.CUMPRA.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21207 Nr: 1590-05.2010.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Naitzel, Marcia Cristina de Oliveira Naitzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hérclito Macedo, Thereza de Lourdes de 

Aguiar Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Batista dos Santos - 

OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... É o relato do essencial. Fundamento e Decido.De pronto, estabelece o 

inciso III do artigo 1º do Provimento n. 004/2008-CM/TJMT que:“a 7ª Vara 

Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que 

envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado 

de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 

126, da Constituição Federal.”Assim sendo e considerando que o litígio 

discutido nos autos envolve conflito fundiário coletivo, outrora objeto de 

lides possessórias em trâmite na referida Vara Especializada de Conflitos 

Agrários em Cuiabá, entendo que falece competência a este juízo para 

processar e julgar o presente feito.Isso porque, da análise atenta aos 

documentos aportados na peça inicial, da contestação e aos autos de 

reintegração de posse em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível – 

Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, sob o nº 

31058-95.2012.811.0041 e Código 777689, detém-se que a área rural em 

conflito envolve a propriedade destes autos.Ressalto que, em consulta ao 

sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica-se que a 

ação de reintegração de posse alhures mencionada foi, originariamente, 

distribuída nesta unidade judiciária sob o Número 1114-11.2003.811.0026 

e Código 8634, sendo remetida e distribuída, em 12.9.2012, na Vara 

Especializada em Direito Agrário por motivo de conflito coletivo pela posse 

de terra rural.Pelo exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o processo.Após o decurso do prazo recursal in albis ou julgado 

definitivamente eventual recurso interposto, ENCAMINHE-SE os autos à 

Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, com as nossas 

homenagens e baixas necessárias.INTIMEM, via DJE, os patronos dos 

litigantes.CUMPRA.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43523 Nr: 1735-56.2013.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Ferreira de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonsaga de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. INTIME-SE a parte autora através de seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias, colacionar nos autos os documentos solicitados pela 

Fazenda Pública Estadual as fls. 51/52-v, bem como informar quem são os 

confinantes da área descrita na inicial, qualificando-os.

 3. Em seguida, com ajuntada dos documentos, oportunize 10 (dez) dias 

para o Estado de Mato Grosso manifestar-se.

4. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE mandado de citação dos conflitantes para, 
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querendo, apresentem contestação no prazo legal.

5. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, e diante da contestação 

apresenta as fls. 54/56-v, INTIME-SE a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica.

6. Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42612 Nr: 719-67.2013.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HBdS, NLdS, ENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da decisão proferida nos autos em apenso (código 43274), 

DETERMINO INTIME-SE a parte autora através de seu patrono para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos quem de fato, atualmente, 

exercer a guarda das menores e qual o atual endereço.

2. Decorrido o prazo supra sem manifestação, DETERMINO a realização de 

estudo psicossocial pela equipe forense a ser realizado na residência do 

requerente, a fim de verificar as condições do ambiente familiar em que o 

menor encontra-se inserido, bem como esclareça a este juízo quem de 

fato esta exercendo a guarda das infantes, assinalando prazo de 15 

(quinze) dias para entrega do laudo.

3. Se as infantes não estiverem sob a guarda do autor, deverá a equipe 

forense questionar a este qual o atual endereço das menores.

4. Em seguida, OPORTUNIZE o parecer Ministerial.

5. Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43274 Nr: 1456-70.2013.811.0026

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizianny Munique Claro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Belarmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josleine Virginia Ferreira - 

OAB:MT/16.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...6. Isso posto, REJEITO a presente exceção de incompetência, DANDO 

ESTE JUÍZO COMO COMPETENTE para processo e julgamento da presente 

demanda, contudo, friso que será apurado no processo principal (código 

42612) quem atualmente exerce a guarda dos menores, para então 

verificar qual o juízo competente.7. DEIXO de condenar o excipiente ao 

pagamento das custas processuais, pois de acordo com a atual 

sistemática processual instituída pelo CPC, as exceções de incompetência 

são agora opostas como preliminares de contestação (art 64, CPC), não 

se fazendo necessário a oposição em autos apartados, nem o 

recolhimento de custas para incidente de tal natureza, de modo que seria 

desarrazoado exigir o pagamento de custas sobre estes autos 

tratando-se de incidente processual, não ha que se falar em pagamento 

de honorários advocatícios a esse respeito, o seguinte julgado, a 

demonstrar que tal entendimento existia mesmo na vigência do 

CPC/1973:“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

ACOLHIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE SEGUNDO A 

EXEGESE DO ART 20, 1, DO CPC, NÃO SE MOSTRA CABÍVEL A FIXAÇÃO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTES PROCESSUAIS” (TRF-4 

- AG: 50318894420144040000 5031889-44 2014 404 0000, RELATOR: 

JOELILAN PACIORNIK, DATA DE JULGAMENTO: 28/01 /2015, PRIMEIRA 

TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: D E 29/01/2015) (GRIFEI) 8. Decorrido o 

prazo recursal CERTIFIQUE-SE e TRASLADE-SE cópia desta decisão aos 

autos principais, pois o motivo de suspensão daquele não mais subsiste.9. 

Após o desapensamento deste incidente, ARQUIVE-SE com as anotações 

e baixas de esti lo.INTIMEM-SE, inclusive o Ministér io 

Público.CUMPRA-SE.As providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FERNANDES SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000181-93.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: E M CAMPOS DO NASCIMENTO 

- EPP EXECUTADO: FABIANA FERNANDES SOARES Vistos. 1. Sem muitas 

delongas, DEFIRO conforme requerido no id nº 12955488, razão pela qual 

DETERMINO o cancelamento da solenidade designada para o dia 

05.07.2018 (id nº 12856407). 2. CITE-SE a executada, para que, no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento do valor informado pela parte 

exequente no id nº 12684150, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE). 3. 

Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade. 4. 

Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. 5. 

Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens 

móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados a parte exequente, 

que deverá firmar compromisso. 6. Não encontrado o devedor, proceda o 

Sr. Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens quantos bastem para 

garantia da execução, observado o procedimento previsto no art. 830, 

§1º, do CPC. 7. Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor. 8. Proceda 

a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução para fins 

de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 828 do 

CPC, após recolhida a taxa de expedição. CUMPRA-SE. As providências. 

ARENÁPOLIS, 4 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010169-58.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(EXECUTADO)

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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:8010169-58.2014.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado (Id 13779467), sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, 

FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010169-58.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(EXECUTADO)

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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:8010169-58.2014.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado (Id 13779467), sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, 

FONAJE).

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62758 Nr: 2443-12.2016.811.0088

 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: FELIPE DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - JUCEMAT , MADEIREIRA SAVANA LTDA ME, FELIPE DE 

CASTRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que realize o pagamento das custas 

processuais relativas ao cumprimento da carta precatória no Juízo 

Deprecado, procedento a juntada do comprovante nos autos [Juízo 

Deprecante e Deprecado].

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70164 Nr: 4133-42.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Intimação da defesa do Réu para apresentação de alegações finais no 

prazo legal, sob pena de prolação da sentença sem a referida peça 

processual.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2922 Nr: 1790-30.2004.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR JOSÉ DE SOUZA, vulgo "CONAN"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Ferreira 

Marques - OAB:, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14.614

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CNPJ: 14921092000157. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Adoto como relatório as fls. 242/244 dos 

autos.Submetido (a) a julgamento perante o Tribunal do Júri o pronunciado 

Valdecir José de Souza, vulgo “Conan” , já devidamente qualificado nos 

autos, o douto Conselho de Sentença, rejeitou a tese apresentada pela 

defesa de NEGATIVA DE AUTORIA POR MAIORIA ABSOLUTA, 

reconhecendo ainda a qualificadora da prática do crime por 

“emboscada”.Como se vê, o Júri reconheceu a responsabilidade criminal 

do pronunciado acima declinado, pela morte da vitima JOÃO BATISTA DE 

SOUZA, vulgo “JOÃO BRAZ”, pelo crime de homicídio qualificado previsto 

no art. 121 §2º, inciso IV do CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, que prevê a 

PENA DE 12 A 30 ANOS DE RECLUSÃO.Considerando o que determina o 

artigo 59 do Diploma Lega supra referido, a CULPABILIDADE do réu é 

patente diante da decisão do JÚRI, registra antecedentes criminais, no 

entanto é réu primário, conforme certidões nos autos, a CONDUTA 

SOCIAL desajustada, a PERSONALIDADE DO AGENTE NORMAL, OS 

MOTIVOS DO CRIME NÃO FAVORECEM O RÉU, as circunstâncias 

desfavoráveis ao Réu e as consequências do crime, graves, pois foi 

ceifada a vida de um cidadão, entendo que a vítima não contribuiu em 

parte para a consumação do crime.Isto posto, CONDENO VALDECIR JOSÉ 

DE SOUZA, vulgo “Conan”, a pena base de 12 anos de reclusão, em face 

de inexistirem circunstâncias agravantes e atenuantes, fixo a pena base 

em definitiva e concreta em 12 anos de RECLUSÃO, com fulcro no artigo 

121, §2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro.A pena do condenado 

deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO na Cadeia Pública 

de Aripuanã/MT, conforme determina o artigo 33 §§ 1º e 2º alínea “a” do 

Diploma Substantivo Penal acima declinado.Determino a expedição de 

Mandado de prisão, negando o direito do Réu de recorrer em liberdade, 

tendo em vista encontrar-se foragido da Justiça, não comparecendo ao 

julgamento e não informando domicílio.Condeno o Réu ao pagamento das 

custas processuais a serem apuradas pela Secretaria. Oportunamente, 

após o trânsito em julgado dessa decisão tomem-se as seguintes 

providências:1-Lance se o nome do Réu no rol dos culpados.2-Expeça-se 

guia de recolhimento do sentenciado. 3-Em consonância com a Instrução 

TRE nº 03/2002, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste estado 

comunicando a condenação do Réu, com sua devida identificação pessoal 

, acompanhada de cópia da presente decisão, para cumprimento do artigo 

71 §2º do Código Eleitoral c/c 15, III da Constituição Federal.4-Oficie-se ao 

CEDEP , fornecendo informações sobre o julgamento do feito.Após o 

trânsito em julgado , expeçam-se as peças necessárias do processo 

referente ao condenado para a Vara das Execuções Penais para as 

medidas cabíveis e todos os procedimentos de praxe desta comarca.Dou 

por publicada essa decisão nessa Sessão Plenária, ficando as partes e 

intimadas nesta oportunidade.Aripuanã-MT, 12 de Abril de 2016.Victor 

Lima Pinto CoelhoJuiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 04 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-51.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUL S.A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010008-51.2017.8.11.0088 REQUERENTE: ROBSON BUENO REQUERIDO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., CONSUL S.A Vistos etc. 

Intimem-se as partes, por seus advogados, para especificarem as provas 

que pretendem produzir, justificando a necessidade, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de julgamento do processo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Aripuanã, 18 de maio de 2018. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-55.2017.8.11.0088
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Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAUCHO AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010053-55.2017.8.11.0088; Parte Autora: CÂNDIDO ALVES MOREIRA 

Parte Ré: GAÚCHO AGROPECUÁRIA LTDA - EPP Vistos etc. Intimem-se as 

partes, por seus advogados, para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito. No mais, recebo a 

impugnação à contestação, em que pese a advogada da requerente ter, 

inexplicavelmente, incluído o Departamento de Água e Esgoto- DAE e a 

Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT como requeridos, quando da 

apresentação da impugnação à contestação. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 18 de maio de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-55.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAUCHO AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010053-55.2017.8.11.0088; Parte Autora: CÂNDIDO ALVES MOREIRA 

Parte Ré: GAÚCHO AGROPECUÁRIA LTDA - EPP Vistos etc. Intimem-se as 

partes, por seus advogados, para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito. No mais, recebo a 

impugnação à contestação, em que pese a advogada da requerente ter, 

inexplicavelmente, incluído o Departamento de Água e Esgoto- DAE e a 

Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT como requeridos, quando da 

apresentação da impugnação à contestação. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 18 de maio de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71571 Nr: 1747-66.2018.811.0100

 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: DORIVAL CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO CARLOS PIETSCH, LUIZ CARLOS 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ciente da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, em sede de 

Juízo de retratação, MANTENHO as decisões proferidas às refs.: 4 e 10 

dos autos, em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos 

expostos nas aludidas decisões primevas.

Por fim, determino o regular seguimento do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55319 Nr: 61-44.2015.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: H.R. CONSULTORIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADINHO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIA CLELIA CANOVA - 

OAB:104481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69405 Nr: 381-89.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR ROBERTO DELISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMÉRCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo-se em vista o pedido de justiça gratuita, INTIME-SE a parte autora 

para que, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito, comprove 

nos autos a alegada hipossuficiência financeira ou promova o devido 

recolhimento da taxa e das custas judiciais, trazendo prova aos autos, o 

que deverá ser certificado.

Oportunamente, informo que as guias, referentes aos aludidos 

recolhimentos estão disponíveis no site do TJMT, no link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/distribuicao.

Decorrido aludido prazo, o que deverá ser certificado, com ou sem a 

promoção da determinada diligência, venham-me os autos conclusos, para 

ulteriores deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o adequado e, servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52182 Nr: 611-10.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seus advogados, 

para que manifeste-se nos autos em 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça de fl. 102, a seguir transcrita: "CERTIDÃO 

NEGATIVA Eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, em cumprimento ao 

Mandado de Citação de ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única Cível e 

Criminal da Comarca de Brasnorte/MT, CERTIFICO que no dia 27/4/2018 as 

17h04, me dirigi até o endereço informado e ali conversei com a Srª 

Terezinha Pereira da Silva, que relatou que seu filho reside atualmente em 

Confresa – MT, não sabendo informar o endereço, tampouco telefone para 

contato. Ante estas informações NÃO FOI POSSÍVEL CITAR do inteiro teor 

da ação o requerido Josimar Gomes da Silva. Não localizei ali bens do 

devedor para arrestar. Diante de tais informações, devolvo o r.mandado 

em cartório, para seus devidos fins. Nada mais a certificar, assino e dou 

fé. Brasnorte-MT, 27 de abril de 2018. Mauro Pinheiro Candido
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Oficial de Justiça Mat. 25655".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64910 Nr: 1038-65.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR LUIZ DOS SANTOS ME, CEZAR LUIZ 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do 

Juruena – Sicredi Univales em face de Cezar Luiz dos Santos ME e seu 

avalista Cezar Luiz dos Santos.

Ocorre que, no decorrer do aludido procedimento a parte executada 

pagou o débito, nos termos ajustados com a parte exequente, conforme 

noticia a petição de fls. 117/121.

Assim sendo, com efeito, DECLARO EXTINTA a presente execução, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, devendo ser, de imediato, se houver, levantada eventual 

penhora/arresto.

Isento as partes de custas judiciais conforme determina o artigo 26 da Lei 

n.° 6.830/80, arcando cada uma com os honorários de seus eventuais 

advogados.

Resta transitado em julgado este feito neste ato, pela preclusão lógica, eis 

que as próprias partes interessadas requereram sua extinção, pela razão 

exposta.

P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

sentença como o necessário mandado/notificação/ofício/carta 

precatória/carta.

Por fim, promovidas as diligências necessárias arquivem-se estes autos 

com as baixas e as anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23311 Nr: 1015-03.2009.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Augusto Rezende 

Silveira - Procurador Federal - OAB:MAT. 1711617

 Diante da concordância acerca dos cálculos manifestada fl.136 verso por 

parte do INSS, expeça-se RPV em favor da parte autora conforme dos 

cálculos fls.130/131.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24391 Nr: 627-66.2010.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA DA SILVA NAVALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Certifique-se a parte autora foi pessoalmente intimada acerca dos valores 

levantados por seu advogado. Caso a resposta seja negativa, intime-se o 

advogado da autora para que informe no prazo de 5(cinco) dias o 

endereço atual do mesmo, sob pena de remessa dos autos para o MPMT e 

PCMT para verificação de ilícito criminal (apropriação indébita).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24392 Nr: 628-51.2010.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Certifique-se a parte autora foi pessoalmente intimada acerca dos valores 

levantados por seu advogado. Caso a resposta seja negativa, intime-se o 

advogado da autora para que informe no prazo de 5(cinco) dias o 

endereço atual do mesmo, sob pena de remessa dos autos para o MPMT e 

PCMT para verificação de ilícito criminal (apropriação indébita).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17215 Nr: 1085-59.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA MARGARIDA DO CARMO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Diante da concordância acerca dos cálculos manifestada fl.236 verso por 

parte do INSS, expeça-se RPV em favor da parte autora conforme dos 

cálculos fls.233/234.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21239 Nr: 537-29.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA BARTIZIK GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA ÉMILE M. JRGE DE 

SOUZA - OAB:1585180

 Certifique-se a parte autora foi pessoalmente intimada acerca dos valores 

levantados por seu advogado. Após, intime-se o advogado da autora para 

que informe no prazo de 5(cinco) dias o endereço atual do mesmo, sob 

pena de remessa dos autos para o MPMT e PCMT para verificação de 

ilícito criminal (apropriação indébita).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 51158 Nr: 692-90.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA II - NÃO PADRONIZADOS ( 

CESIONÁRIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROQUE DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:SP 302.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente na pessoa de seu advogado, para que 

manifeste-se em 05 (cinco) dias, acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça fl. 69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22602 Nr: 317-94.2009.811.0100
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RICARDO DO VALE, FABIO LUIS DO 

VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:7222B

 Intimação da parte requerida Fabio Luis do Vale, na pessoa do seu 

advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59848 Nr: 498-51.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA ROBERTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Dê-se vista dos autos às partes para apresentação das alegações finais, 

no prazo legal, o que deverá ser certificado, iniciando-se pela parte autora 

e em seguida a parte requerida, sendo que a parte autora deverá juntar 

aos autos substabelecimento no prazo de 5 (cinco) dias, o que também 

deverá ser certificado.

 Após, façam os autos conclusos para prolação da sentença.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, remetendo e expedindo o adequado, servindo a cópia deste 

despacho como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38425 Nr: 753-42.2017.811.0110

 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: VERONA PARTICIPAÇÕES LTDA, VOLNEI ROBERTO 

DURLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDERA SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANYR JOSE AGOSTINHO - 

OAB:19672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANCY GOMBASSY DE MELO 

FRANCO - OAB:/SP 185.048, THIAGO SOARES GERBASI - OAB:/SP 

300.019

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada dos documentos 

referidos pela parte requerida. Trata-se de pedido de colheita do 

depoimento pessoal da parte requerida, aduzindo o autor que na inicial 

consta tal pedido, desta feita como o representante legal do 

empreendimento requerido não se fez presente na solenidade, pugna pela 

declaração da confissão ficta em relação às matérias de fato. De outro 

norte, a advogada da parte requerida informa que possui poderes para 

transigir na presente solenidade, de modo que roga pelo indeferimento do 

pleito. Pois bem, observa-se que da decisão de folhas 157 dos presentes 

autos este juízo procedeu ao despacho de especificação de provas. Logo 

a seguir, a parte autora apresentou rol de testemunhas, entretanto não 

solicitou a intimação pessoal do representante legal da parte requerida, a 

fim de que comparecesse a presente solenidade, sob pena de confissão. 

Desta feita, como não houve o requerimento prévio, no momento 

processual adequado, indefiro o pedido da parte autora. Declaro 

encerrada a instrução. Intimem-se as partes para alegações finais 

sucessivas, no prazo de 15 dias, a começar pela parte autora. Após, 

voltem-me conclusos os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37594 Nr: 165-35.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO BELA VISTA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE 

DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA ALMEIDA LEITE 

ANDRADE - OAB:MT/7843-B

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada do substabelecimento. 

Em relação ao pedido da parte requerida, pertinente a não oitiva da 

testemunha Eugênio Erico Korndorfer, compulsando os autos observo que 

da decisão de folhas 114/115-v, foi estipulado prazo de 5 dias da 

intimação para juntada do rol de testemunhas pelas partes. Observo a 

folha 116 a intimação do dia 12/04/2018, devidamente publicada, 

sobrevindo a folha 117, petição da parte autora, arrolando as testemunhas 

Evaldo e Rodrigo, não tendo a parte requerida se insurgindo em relação a 

tempestividade da apresentação de tal rol, contudo, às folhas 118, a parte 

autora retifica o rol, acrescentando em petição de protocolo datado de 

08/05/2018, o nome da testemunha Eugênio Erico. Nesse diapasão, razão 

assiste a parte requerida uma vez que presente tanto o fenômeno da 

preclusão temporal quanto o fenômeno da preclusão consumativa, em 

relação a primeira, porquanto fora do prazo e, em relação a segunda, visto 

que o rol já havia sido apresentado. Posto isso, acolho a manifestação da 

requerida, indeferindo a inquirição da testemunha Eugênio Erico 

Korndorfer na presente solenidade. Já em relação a testemunha Evaldo de 

Souza Soares, incabível o pleito da parte requerida, até porque o ônus da 

intimação da testemunha cabe a parte autora, tendo o rol sido apresentado 

no prazo legal, em relação a tal testemunha, eis que, caso não 

comparecesse na presente solenidade, tal ônus deveria ser arcado pela 

parte autora. Declaro encerrada a instrução. Intimem-se as partes para 

alegações finais sucessivas, no prazo de 15 dias, a começar pela parte 

autora. Após, voltem-me para prolação de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41628 Nr: 347-84.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRP BORGES COMERCIO EIRELLI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada dos documentos 

referidos pela parte autora. Intime-se o Município para apresentar 

contestação no prazo de 30 dias. Após, intime-se o autor para 

impugnação em 15 dias. Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33965 Nr: 50-82.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - OAB:MT/ 

8036

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC impulsiono o 

presente feito para initmar o advogado de defesa para manifestar, em 10 

(dez) dias, sobre a devolução da Carta Precatória para inquirição de 

testemunha, conforme fls. 90/131.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41974 Nr: 591-13.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO WAANE TSIROBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para manifestar sobre o comprovante de intimação devolvido, bem 

como apresentar endereço atualizado para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41975 Nr: 592-95.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO WAANE TSIROBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para manifestar sobre o comprovante de intimação devolvido, bem 

como apresentar endereço atualizado para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41965 Nr: 582-51.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para manifestar sobre o comprovante de intimação devolvido, bem 

como apresentar endereço atualizado para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41960 Nr: 577-29.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO TSIMI'WADZÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para manifestar sobre o comprovante de intimação devolvido, bem 

como apresentar endereço atualizado para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41892 Nr: 512-34.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para manifestar sobre o comprovante de intimação devolvido, bem 

como apresentar endereço atualizado para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41865 Nr: 489-88.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANO TOMOTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para manifestar sobre o comprovante de intimação devolvido, bem 

como apresentar endereço atualizado para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41854 Nr: 480-29.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA REWAHODOO'DÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para manifestar sobre o comprovante de intimação devolvido, bem 

como apresentar endereço atualizado para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36967 Nr: 627-26.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTOTE MORAIS PRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 07 de agosto de 2018, às 14 horas, no 

Hospital Municipal, devendo comparecer perante o médico João Gonçalves 

da Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27232 Nr: 956-14.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANEZIA LUCIA LAGARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO - OAB:13314-B, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora a manifestar nos autos, em 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39317 Nr: 1294-75.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEGUISMAR MENDES MOREIRA, 

ADEGUISMAR MENDES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 485 de 656



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Intormo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de diligencia na região central da cidade, entretanto é 

necessário o pagamento de 05 (cinco) diligencias, pois é neessário 

realiazar pesquisa para localizar bens do executado pasivel de ser 

penhorado. Resslato que já foi apresentado comprovante de pagamento 

de 01 (uma), sendo necessário juntar comprovante de mais 04 (quatro).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23084 Nr: 644-43.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO, CARLOS 

CESAR VIANA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 (...)Compulsando os autos, constata-se que o executado JOAO BATISTA 

DOS SANTOS havia constituído como seu procurador o Dr. Carlos Jorge 

Ferreira, no entanto, é de conhecimento público que referido causídico 

faleceu, sendo que até o presente momento, não fora procedida a 

regularização processual.Desta feita, necessária a intimação pessoal do 

executado JOAO BATISTA DOS SANTOS para regularizar sua 

representação processual, no endereço indicado à inicial.De outra banda, 

não há nos autos procuração emitida pelo executado ESPOLIO DE PEDRO 

VIANA que outorgue poderes para sua representação em Juízo. Ante tal 

constatação, necessária a intimação pessoal do inventariante do aludido 

Espolio executado, o que se dará por meio do mandado já emitido pela 

Secretaria deste Juízo (fl.85), tendo em vista a nomeação da Dra. KEZIA 

ALVES DE PAULA como inventariante do ESPOLIO DE PEDRO VIANA 

NETO nos autos de Cód. 21992, em trâmite nesta Comarca.Desta feita, 

intime-se a parte exequente para efetuar o pagamento das diligências do 

Oficial de Justiça, viabilizando o cumprimento das intimações dos 

executados via mandado.Com o pagamento, proceda-se com a intimação 

pessoal dos executados para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a exata 

localização do imóvel indicado às fls. 36/40, bem como proceder com a 

regularização processual.Após, com ou sem manifestação dos 

executados, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito.Após, voltem-me para deliberações.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25341 Nr: 372-78.2010.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante o exposto, determino a intimação do executado por carta com aviso 

de recebimento do início do cumprimento da sentença. Na oportunidade, 

intime-se o executado do retorno dos autos do TJMT e para que promova 

a regularização de sua representação processual.Intimem-se. 

Cumpram-se as determinações retro.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 434 Nr: 3-05.1996.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA, IRINEU BENEDETT, ROQUE REINEHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais 98/2004 (Id. 434).

Ação de Execução

 Vistos.

1. Intime-se o Exequente para informar o atual endereço dos executados, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Com a informação, intime-se-os, conforme decisão de fl.119.

3. Diligências necessárias.

 Cláudia, 03 de julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54564 Nr: 24-19.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI AMILTON FORMIGONI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso David Antunes - 

OAB:1141-A, Daniel Lordêllo Senna - OAB:BA16570, Francisco 

Antonio Fragata Junior - OAB:39768, Luiz Carlos Monteiro 

Laurenço - OAB:BA16780, Paloma da Silva Lacerda - OAB:19126, 

Vinicius Mauricio Almeida - OAB:MT10445

 Autos Virtuais (Id. 54564).

Ação de Procedimento Ordinário

 Vistos.

1. Conclusão indevida.

2. Cumpra-se o item ‘’5’’ da decisão de fls.157/158, devendo a parte 

requerida ser intimado para alegações finais, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

3. Após, conclusos.

4. Diligências necessárias.

 Cláudia, 03 julho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44898 Nr: 411-78.2005.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149/PR, OSMAR SEBASTIÃO DALLA COSTA - OAB:29.769/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 247/2005. (Id. 44898).

Ação de Execução de Título Extra Judicial por Quantia Certa

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de fls.191, eis que tais informações, no âmbito do 

estado de Mato Grosso, podem ser obtidas pela CEI-Anoreg, mediante 

pagamento de consulta. Com relação aos outros estados da federação, 

está magistrada não tem acesso.

2. Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 03 de julho de 2018.

 THATIANA DOS SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 486 de 656



Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51439 Nr: 813-23.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO DALMASO, KATIA REGINA DO 

LAGO DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 147/2009. (Id. 51439).

Ação de Execução de Título Judicial

 Vistos.

1. Anote-se no sistema Apolo o nome dos novos patronos do exequente.

2. Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Diligências necessárias.

 Cláudia, 03 de julho de 2018.

 THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89879 Nr: 2746-04.2018.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de MATEUS SANTANA COELHO, 

em razão do suposto cometimento da infração penal prevista no artigo 

24-A da Lei n. 11.340/06.

Nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar - ADPF n° 347 do 

STF, com fundamento no artigo 5º, incisos XXXV, LXII, LXV e LXVII da 

CRFB/88, art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto 

Presidencial nº. 678, de 06 de novembro de 1992 e art. 9°, 3 do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque, bem assim 

Resolução 213/2015 – CNJ e Provimento n.º 12/2017-CM, DESIGNO 

audiência de Custódia para o dia 05 de julho de 2018, às 11h00min, 

oportunidade em que será avaliada a prisão em flagrante do custodiado.

REQUISITE-SE o custodiado.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34508 Nr: 704-31.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almira Gomes dos santos Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

OFICIE-SE como requerido às fls. 111.

INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60353 Nr: 1546-06.2011.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Aiorfe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que impulsione o feito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36841 Nr: 658-08.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMO ZITKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Em apertada síntese, as partes pleiteiam a homologação do acordo que 

entabularam nos autos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34673 Nr: 872-33.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Donizate Mazzaro, Rosinete Regina Violada 
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Mazzaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - 

OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. Impende relatar que 

o advogado que representa a parte autora encontra-se em tratamento 

médico, fato este que é de conhecimento do Juízo. Ademais, segundo a 

advogada da parte requerida, a intimação para comparecer a esta 

solenidade foi publicada no DJE apenas na data de 29 de junho de 2018, 

ou seja em desconformidade com o prega a Legislação em vigor. Assim 

sendo, de modo a evitar futura nulidade deste ato e dos posteriores, 

INTIME-SE a parte autora para que se manifeste nos autos no prazo de 

cinco dias. II. Transcorrido o prazo em branco ou não, CERTIFIQUE-SE e 

VOLTEM os autos conclusos. III. CUMPRA-SE expedindo o necessário. IV. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65539 Nr: 931-11.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. F. Pimenta ME, Neuci de Fátima Pimenta, Alfredo Paulo 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Vistos;

DEFIRO fls. 139/140, razão pela qual DETERMINO que seja oficiado ao 

cartório de registro de imóveis para que volte ao status o quo, cancelando 

a consolidação da propriedade em favor do Banco Bradesco.

Por fim, EXPEÇA-SE alvará como requerido.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62665 Nr: 53-23.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amancio Godoi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDA-SE com alteração da classe processual, eis que o feito transita 

como cumprimento de sentença.

INTIME-SE o executado para que se manifeste sobre o pedido do 

exequente.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32973 Nr: 1452-97.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Abilio Santos Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO fls. 147, pelo o que DETERMINO o desentranhamento dos 

documentos apontados pela parte requerente INTIMANDO-A da decisão.

Após, ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62502 Nr: 1575-22.2012.811.0105

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Incorporadora de Imóveis Rio Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Fernandes de Souza, Aparecido de 

Paula, Jefferson Reinaldo de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Leite - 

OAB:6517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Luiz de Paula - 

OAB:18.139

 Vistos;

INDEFIRO a substituição do bem dado em caução, eis que não é de 

propriedade da parte requerente.

No mais, ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, TORNEM os autos imediatamente conclusos.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62028 Nr: 1097-14.2012.811.0105

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos;

DEFIRO o apensamento como requerido às fls. 51/52.

No mais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 17h00.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39503 Nr: 943-64.2010.811.0105

 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: Pizzato Materiais Elétricos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094, Juliano Dias Correa - OAB:11583/MT, Manoel Jozivaldo 

Tavares Silva - OAB:-1.161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC e 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a)CONDENAR o 

MUNICÍPIO DE COLNIZA a pagar a importância de R$ R$ 5.275,26 (cinco mil 

duzentos e setenta e cinco reis e vinte e seis centavos) em face de 

PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, constante do mandado inicial em 

mandado executivo e prosseguindo-se nos termos Livro I, Título VIII, 

Capítulo X, que deverá ser corrigido e atualizado monetariamente desde a 

data do inadimplemento e acrescidos de juros moratórios à razão de 1% 

(um por cento) ao mês da data da citação inicial, conforme dispõe o art. 

405, do CC.b)CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sob o débito corrigido e atualizado monetariamente, 

acrescido de juros moratórios, conforme determina o § 2°, do art. 85, do 

NCPC.Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVEM-SE os 

autos com as cautelas de estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36646 Nr: 379-22.2009.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Santos dos Anjos, Wilma Alves Nepomuceno 

dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIONOR SILVA DOS SANTOS, Joceli da 

Construcol, Beatriz da Construcol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iara Maria Balls - OAB:6465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. INTIMEM-SE as 

partes para que impulsionem o feito no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção. II. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64381 Nr: 1788-91.2013.811.0105

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beno Kopp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinete Regina Violada Mazzaro, João 

Donizeti Mazaro, R. R. V. MAZZARO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, Rebecca Barroso Ribeiro - OAB:18.117A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado ALEXANDRO 

GUTJAHR DOS SANTOS que ora detém a carga do feito para que promova 

sua devolução dentro do prazo de três dias, nos termos do artigo 234, § 

2º, do Código de Processo Civil, sob pena de busca e apreensão do 

processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29163 Nr: 263-50.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelton Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 13 de 

agosto de 2018, às 16h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60355 Nr: 1553-95.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arno Marcos Schuck Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos;

Tendo em vista que a mídia contendo o interrogatório do réu se encontra 

danificada, DESIGNO o dia 16 de outubro de 2018, às 16h00min para 

repetir o ato.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62554 Nr: 1628-03.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solita Becker Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora concordou que a correção dos valores 

atrasados seja feita nos moldes do art. 1-F da Lei n. 9.494/97, com fulcro 

no art. 998 e seguintes do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso 

interposto pela parte ré.

CERTIFIQUE-SE acerca do trânsito em julgado da decisão.

Após, INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeiram o que entenderem de direito.

 No silêncio, ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62750 Nr: 137-24.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Traspadini Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora concordou que a correção dos valores 

atrasados seja feita nos moldes do art. 1-F da Lei n. 9.494/97, com fulcro 

no art. 998 e seguintes do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso 

interposto pela parte ré.

CERTIFIQUE-SE acerca do trânsito em julgado da decisão.

Após, INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeiram o que entenderem de direito.

 No silêncio, ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69601 Nr: 1630-65.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ NOGUEIRA DE PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - opôs EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO com o escopo de sanar suposta omissão/contradição 

existente na sentença de fls. 97/99.

Em brevíssima suma, a parte embargante pretende com o recurso oposto 

esclarecer qual é a data do início do benefício deferido ao autor.

É o sucinto relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada.

 Na forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração 

para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material.

É de conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de 

declaração pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que 

o aludido recurso terá efeitos modificativos ou infringentes.

Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração 

é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como consequência da 

correção de premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as 

hipóteses em que sanada a omissão/contradição/obscuridade haja 

necessidade de alteração substancial no decisum.

Impende frisar que não há se falar em omissão/contradição quando o 

magistrado adotar entendimento dissonante daquele esperado pela parte. 

Pois bem.

Perlustrando os autos denoto que a parte embargante discorda da tese 

jurídica adotada pelo Juízo, manejando os embargos declaratórios em voga 

como escopo modificar o teor da decisão.

 Com efeito, o Juízo prolatou a sentença embargada de maneira clara, eis 

que condenou o embargante ao pagamento dos valores vencidos desde a 

data do requerimento administrativo até a data da efetiva implantação do 

benefício (fls. 93 – item ‘b’ do dispositivo).

Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de mácula apta a ensejar o 

manejo dos embargos de declaração, o não conhecimento destes é a 

medida a se impor.

Inclusive, é neste sentido a jurisprudência remansosa dos Tribunais 

pátrios:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

INDICAÇÃO, NO ARESTO EMBARGADO, DE VÍCIO DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PRESSUPOSTO 

EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE, RELATIVO À REGULARIDADE 

FORMAL - NÃO ATENDIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Os 

embargos declaratórios nos quais não se declina qualquer vício, 

supostamente cometido pelo órgão julgador, de obscuridade, contradição 

ou omissão, não podem ser conhecidos, por ausência de pressuposto 

extrínseco de admissibilidade relativo à regularidade formal. (TJMG - 

Embargos de Declaração-Cv 1.0024.12.049404-2/003, Relator(a): Des.(a) 

Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

01/11/2016, publicação da súmula em 22/11/2016).

Repise-se que é a existência efetiva de omissões, obscuridades ou 

contradições o que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, 

objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, 

expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas.

 No caso dos autos, o que pretende a parte embargante nada mais é do 

que a reconsideração da decisão, isto é, que um magistrado revise uma 

sentença prolatada por alguém da mesma instância.

Nesta senda, se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal adequada, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

 Ante o exposto, uma vez que não está presente uma das hipóteses do 

art. 1.222 do CPC, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

P. R. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000050-12.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BENILDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste, dentro do prazo de cinco dias, acerca da certidão do oficial de 

justiça de ID 14012967.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-45.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES DA SILVA 34949798200 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, 

em querendo, apresente impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38204 Nr: 1816-98.2009.811.0105

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG Linhas Aéreas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117

 Vistos;

REMETAM-SE os autos à Turma Recursal, grafando nossas homenagens 

de estilo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36724 Nr: 350-69.2009.811.0105

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colniza Multimarcas Serviços e Comércio de Peças Ltda 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osni Teodolino Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. DEFIRO o pedido das 

partes, no que faço com espeque no art. 313, inciso II, do CPC. II. 

AGUARDE-SE o decurso do prazo de 30 dias. III. Após, INTIME-SE a parte 

autora para que impulsione o feito no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção. IV. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62274 Nr: 674-38.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO GUEDES JUNIOR - 

OAB:190A

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIATendo em vista a ausência de Defensoria 

nesta Comarca, nomeia-se como defensora dativa do acusado a 

advogada SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA (OAB/MT 

21054-O), isso para continuidade do processo.Por fim, o art. 399 do 

CPP.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

07/08/2018, às 10h30min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas (em sentido amplo) e também o 

interrogatório do réu. Importante consignar que alguns policiais indicados 

como testemunhas pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na 

Comarca, de modo que deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou 

Delegacia de Polícia Civil respectiva e verificado o local onde estão, sendo 

expedida a Precatória respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.MANTER 

contato com a Cia da PM respectiva (ou DP, conforme for), verificando 

onde estão os policiais arrolados, EXPEDINDO as Precatórias 

necessárias;2.EXPEDIR PRECATÓRIA para:a.Ciência do acusado acerca 

da audiência, podendo comparecer;b.Interrogatório do acusado.3.Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMAR as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo 

deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, o réu e a Defesa (pessoalmente, 

se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA 

COMARCA). Ciência ao Ministério Público.Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32305 Nr: 451-27.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA ROSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CAROLINE 

TRECHAUD - OAB:OAB/MT 14.099, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

requere o que entender de Direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29368 Nr: 357-50.2007.811.0099

 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: SÔNIA DE OLIVEIRA LEITE ZANUTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO ZANUTTO (falecido)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, jaqueline de angelo - OAB:13427, LUÍS FELIPE AVILA 

PRADO - OAB:7910-A/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SÔNIA DE OLIVEIRA LEITE ZANUTTO, 

Cpf: 55089682100, Rg: 809.319, Filiação: Jair de Oliveira Costa e Ana Leite 

de Oliveira, data de nascimento: 21/12/1968, brasileiro(a), natural de 

Franciscópolis-MG, viúvo(a), servidora pública municipal. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 564,46 (Quinhentos e sessenta e quatro reais e 

quarenta e seis centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de protesto. Certifico nos termos do artigo 

5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à 

parte autora, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 564,46 (Quinhentos e sessenta 

e quatro reais e quarenta e seis centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 176. Este valor deverá ser lançado para o 

recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar o Boleto. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia 

da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento..

 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, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 29 de junho de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67518 Nr: 24-83.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ENDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): STEPHANO BERTUOL, Cpf: 

04820225154, Rg: 24260509, Filiação: Maria Tenildes Bertuol, data de 

nascimento: 25/06/1996, natural de Alta Floresta-MT, Telefone 

6684581990. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto. Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do 

Provimento n° 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$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

Ref: 85. Este valor deverá ser lançado para o recolhimento das custas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor. O sistema vai gerar o Boleto. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento..

 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, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 29 de junho de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68294 Nr: 402-39.2016.811.0099

 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: JARR, LL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO ANDRE ROMAN ROS, Cpf: 

00308687183, Rg: 6.848.912, natural de Palmitos-SC, solteiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido LUCEIA LOPES, Cpf: 

01432879154, Rg: 16750730, Filiação: Lenilda Milker Lopes. e Dolirio 

Ribeiro Lopes., natural de Juruena-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 519,10 (Quinhentos e dezenove reais e dez 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto. Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do 

Provimento n° 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA às partes 

autoras, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 519,10 ( Quinhentos e dezenove 

reais e dez centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

Ref: 10. Este valor deverá ser lançado separado, sendo R$ 387,03 ( 

Trezentos e oitenta e sete reais e três centavos), para o recolhimento das 

custas e R$ 132,07( Cento e trinta e dois e sete centavos), para fins da 

guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento..

 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, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 29 de junho de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70660 Nr: 1917-12.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Caroline Beltramini - 

OAB:21.094/O, JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63038 Nr: 1398-42.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o Denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81834 Nr: 2271-66.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE 

BRASNORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos...

Por celeridade, DESIGNA-SE audiência admonitória para o dia 09/08/2018, 

às 10h30min.

DEVE A SECRETARIA se ATENTAR ao seguinte:

i. Cálculo de p. 226 (alterando de fechado para semiaberto);

ii. Decisão judicial que concedeu a progressão;

Assim, à Secretaria para:

1. REALIZAR o CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA do reeducando, 

fazendo conclusos antes da data de audiência;

2. INTIMAR o reeducando para a audiência, devendo comparecer com 

advogado. Do contrário, será nomeado Defensor;

3. DAR CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimar. Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/PRECATÓRIA considerando a 

celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 05/07/2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65502 Nr: 445-10.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pela falta de requisitos ensejadores da 

medida.IV DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, observando o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação 

para o dia 30 de julho de 2018, às 09h00min, na sala de audiências do 

CEJUSC.Portanto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora da 

presente decisão, bem como para comparecer à audiência de 

conciliação;2.CITAR a parte-requerida, isto para que fique formalmente 

ciente do processo, para que compareça à audiência ACOMPANHADA de 

advogado, bem como de que, após a audiência (comparecendo ou não), 

inicia-se o prazo para apresentação de resposta (inclusive 

contestação);Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61352 Nr: 1089-55.2012.811.0099

 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: JFB, GEBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO REINERT - 

OAB:133389/SC

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO GUTH, Filiação: Ivo José Guth e 

Noeli Matte Guth, data de nascimento: 19/08/1983, brasileiro(a), natural de 

Três de Maio-RS, convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto. Este valor deverá ser lançado para o 

recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 
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preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar o Boleto. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia 

da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.Fica vossa senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF, das parte requerida 

dos autos, junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 05 de julho de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34108 Nr: 528-02.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJDST, HMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LUIZ RAIMONDI - 

OAB:5821/SC, REASILVA B. D. SOARES RAIMOND - OAB:5820/SC

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO TODERO, Filiação: Ivo 

Domingos Todero e Maria Loreci Todero, data de nascimento: 13/07/1976, 

brasileiro(a), natural de Marmeleiro-PR. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 398,81 (Trezentos e noventa e oito reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de protesto.Este valor deverá ser lançado 

para o recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor . O sistema vai gerar o Boleto. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia 

da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.Fica vossa senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF, da parte requerida 

dos autos, junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 05 de julho de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34417 Nr: 836-38.2010.811.0099

 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: ADRIENE BATISTA ARAUJO, TBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SILVA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS SILVA FELIX, Filiação: Luiz Felix 

e Maria de Lourdes, brasileiro(a), natural de Porto Velho-RO, serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de PROTESTO. Este valor deverá ser lançado para o 

recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar o Boleto. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia 

da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.Fica vossa senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF, das parte requerida 

dos autos, junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 05 de julho de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27456 Nr: 15-83.2000.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍZIO NEVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar as partes da não localização do 

Denunciado e da testemunha Tauro Vinicius Maciel.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62780 Nr: 1140-32.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Ante as considerações da Defesa, ALTERA-SE a data da audiência.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 08.08.2018, às 14h00min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as testemunhas, a vítima, o réu e a Defesa (pessoalmente, se 

defensor nomeado, mas por telefone, se nomeado e residente em outra 

Cidade);

2. Após, conclusos para audiência;

3. Ciência ao Ministério Público.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 05 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71323 Nr: 2337-17.2016.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANA MARIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE PIRES MOREIRA - Vulgo 

"Cabeça"
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de HOSANA MARIA PEREIRA 

DA SILVA PIRES e CARLOS ALEXANDRE PIRES MOREIRA, o que resulta 

na dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerente voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja, HOSANA MARIA PEREIRA DA SILVA.Assim, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.DEFERIDA as 

gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das 

custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES 

FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR ofício ao Cartório de 

Serviço Registral e Notarial de Juruena/MT, para que proceda à averbação 

na certidão de casamento matrícula: 064048 01 55 2014 2 00003 239 

0000809 75, de Fls. 239, Livro n° B-3, n° 809. OBS.: encaminhar cópia da 

certidão de casamento à fl. 08.Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias e anotações 

de praxe.PublicarIntimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79376 Nr: 610-52.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Sempre acreditando na possibilidade de transação entre as partes, 

ACOLHE-SE o pleito do Ministério Público.

Por isso, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 08.08.2018, às 

09h40min, na Sala de Audiências do Fórum desta Comarca.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente e a parte-executada para a audiência de 

conciliação;

2. CIENTIFICAR o Ministério Público, inclusive para comparecer à audiência;

3. Após, conclusos para audiência.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 03 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79102 Nr: 453-79.2018.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Sempre acreditando na possibilidade de transação entre as partes, 

ACOLHE-SE o pleito do Ministério Público.

Por isso, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 08.08.2018, às 

10h10min, na Sala de Audiências do Fórum desta Comarca.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente e a parte-executada para a audiência de 

conciliação;

2. CIENTIFICAR o Ministério Público, inclusive para comparecer à audiência;

3. Após, conclusos para audiência.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 05 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79732 Nr: 831-35.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) III DISPOSITIVOPor tais motivos, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE A 

TUTELA PROVISÓRIA.No mais, observando-se o artigo 334 do CPC, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 08.08.2018, às 09h00min, 

na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS1.INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, 

bem como para comparecer à audiência de conciliação;2.CITAR a 

parte-requerida para:a.Que fique formalmente ciente do processo;b.Que 

compareça à audiência designada, acompanhado de seu advogado (Ou 

em não tendo condições será nomeado Defensor), ficando esclarecido 

que, não havendo conciliação, a parte-requerida deve oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do 

CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC;3.CIENTIFICAR ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  p a r a ,  i n c l u s i v e ,  c o m p a r e c e r  à 

audiência.Int imar.Cumpr i r .Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70452 Nr: 1767-31.2016.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, levando em conta o melhor interesse da criança, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial de “guarda definitiva”.Por 

consequência EXTINGUE-SE O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

o fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Sem 

custas, nos termos do art. 141, § 2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.IV – DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a parte-autora;2.CIENTIFICAR o Ministério 

Público;Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 05 de julho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65433 Nr: 406-13.2015.811.0099

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIMAR MARIA SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

convertendo em DEFINITIVA a “liminar” concedida à ref. 13, a fim manter a 
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Sra. Leidimar Maria Silvestre na posse do “Lote n° 660”, com área de 51 

hectares, localizado na Linha Vicinal 13, Km 05, em Cotriguaçu/MT”, nos 

termos do art. 560 do CPCPor fim, de acordo com o artigo 555, parágrafo 

único, inciso I, do CPC, DETERMINA-SE que o requerido Sidnei Paulo da 

Silva., abstenha-se, no futuro, de ameaçar e/ou turbar e/ou esbulhar a 

posse exercida pelos requerentes, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de posterior majoração e imposição de 

outras medidas coercitivas, em caso de descumprimento.Por 

consequência, EXTINGUI-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.CONDENA-SE a 

parte-requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas 

processuais.VI DELIBERAÇÕES FINAISTransitado em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar. Cotriguaçu/MT, 05 de 

julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000369-95.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRIMAR BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 

requerida para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

02/08/2018, às 13h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 5 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000369-95.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRIMAR BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 

requerente para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

02/08/2018, às 13h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 5 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000008-44.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/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 COTRIGUAÇU 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 

requerente para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

02/08/2018, às 14h40min horas (MT). COTRIGUAÇU, 5 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000016-21.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO GONCALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER SANTOS CORREIA CEZARIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 

requerente para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

02/08/2018, às 14h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 5 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000008-44.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/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 COTRIGUAÇU 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 

requerente para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

02/08/2018, às 14h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 5 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000036-12.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA MARQUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU 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 

requerente para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

02/08/2018, às 15h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 5 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47641 Nr: 1192-87.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Ananias Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vadi José Graciano - 

OAB:3524-A

 Código 47641

DESPACHO

Vistos.

INTIME-SE o réu da sentença proferida nos autos, bem como seu 

advogado de defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 04 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54897 Nr: 945-72.2018.811.0034

 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: Vera Lucia de Jesus

 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:

 VISTOS ETC.

Considerando que este Magistrado estará participando, nos dias 12 e 13 

de Julho do corrente ano, do III Encontro de CEJUSC’S do Estado de Mato 

Grosso, com tema em debate “A Aplicação da Política Nacional de 

Tratamento Adequado dos Conflitos”, o qual será ministrado na cidade de 

Cuiabá/MT, razão pela qual REDESIGNO a audiência outrora aprazada para 

o dia 24 de agosto de 2018 às 17h00 (MT).

INTIME-SE na forma da decisão de ref.: 15.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50104 Nr: 2227-82.2017.811.0034

 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: Francisco da Rocha Rodrigues

 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.

Considerando que este Magistrado estará participando, nos dias 12 e 13 

de Julho do corrente ano, do III Encontro de CEJUSC’S do Estado de Mato 

Grosso, com tema em debate “A Aplicação da Política Nacional de 

Tratamento Adequado dos Conflitos”, o qual será ministrado na cidade de 

Cuiabá/MT, razão pela qual REDESIGNO a audiência outrora aprazada para 

o dia 24 de agosto de 2018 às 16h30 (MT).

INTIME-SE na forma da decisão de ref.: 15.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49134 Nr: 1835-45.2017.811.0034

 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: WALDETE ALVES DOS SANTOS

 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

 Processo nº 1835-45.2017.811.0034 (Código 49134)

VISTOS ETC.

Considerando que este Magistrado estará participando, nos dias 12 e 13 

de Julho do corrente ano, do III Encontro de CEJUSC’S do Estado de Mato 

Grosso, com tema em debate “A Aplicação da Política Nacional de 

Tratamento Adequado dos Conflitos”, o qual será ministrado na cidade de 

Cuiabá/MT, razão pela qual REDESIGNO a audiência outrora aprazada para 

o dia 24 de agosto de 2018 às 16h00 (MT).

INTIME-SE na forma da decisão de ref.: 28.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 05 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50819 Nr: 2575-03.2017.811.0034

 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: JOÃO DE SOUZA GOMES

 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

 Processo nº 2575-03.2017.811.0034 (Código 50819)

VISTOS ETC.

Considerando que este Magistrado estará participando, nos dias 12 e 13 

de Julho do corrente ano, do III Encontro de CEJUSC’S do Estado de Mato 

Grosso, com tema em debate “A Aplicação da Política Nacional de 

Tratamento Adequado dos Conflitos”, o qual será ministrado na cidade de 

Cuiabá/MT, razão pela qual REDESIGNO a audiência outrora aprazada para 

o dia 24 de agosto de 2018 às 15h30 (MT).

INTIME-SE na forma da decisão de ref.: 18.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 05 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50621 Nr: 2481-55.2017.811.0034

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GUIMARÃES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:16610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 2481-55.2017.811.0034 (Código 50621)

VISTOS ETC.

Considerando que este Magistrado estará participando, nos dias 12 e 13 

de Julho do corrente ano, do III Encontro de CEJUSC’S do Estado de Mato 

Grosso, com tema em debate “A Aplicação da Política Nacional de 

Tratamento Adequado dos Conflitos”, o qual será ministrado na cidade de 

Cuiabá/MT, razão pela qual REDESIGNO a audiência outrora aprazada para 

o dia 24 de agosto de 2018 às 15h00 (MT).

INTIMEM-SE na forma da decisão de ref.: 23.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 05 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48614 Nr: 1633-68.2017.811.0034

 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 NILCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 1663-68.2017.811.0034 (Código 48614)

VISTOS ETC.

Considerando que este Magistrado estará participando, nos dias 12 e 13 

de Julho do corrente ano, do III Encontro de CEJUSC’S do Estado de Mato 

Grosso, com tema em debate “A Aplicação da Política Nacional de 

Tratamento Adequado dos Conflitos”, o qual será ministrado na cidade de 

Cuiabá/MT, razão pela qual REDESIGNO a audiência outrora aprazada para 

o dia 24 de agosto de 2018 às 14h30 (MT).

INTIMEM-SE na forma da decisão de ref.: 23.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 05 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49500 Nr: 1997-40.2017.811.0034

 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: JANDIRA ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - 

OAB:22754/O, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 1997-40.2017.811.0034 (Código 49500)

VISTO,

Considerando que este Magistrado estará participando, nos dias 12 e 13 

de Julho do corrente ano, do III Encontro de CEJUSC’S do Estado de Mato 

Grosso, com tema em debate “A Aplicação da Política Nacional de 

Tratamento Adequado dos Conflitos”, o qual será ministrado na cidade de 

Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 24 de 

agosto de 2018 às 14h15 (MT).

INTIMEM-SE na forma da decisão de ref.: 24.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 05 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31661 Nr: 400-75.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos da Silva Kinaff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556/O

 Autos nº 400-75.2013.811.0034.

Código 31661

Autor: Ministério Público Estadual

Acusado: Marcos da Silva Kinaff

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Penal proposta em desfavor de Marcos da Silva Kinaff, 

pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro, c.c artigo 311 do Código Penal, c.c os artigos 34 e 42 

do Decreto-Lei nº 3688/1941 (fl. 06).

A denúncia foi recebida no dia 16 de maio de 2013 (fl. 42).

O acusado foi citado por meio de carta precatória (fls. 80/82), e 

apresentou resposta à acusação (fl. 83).

Em audiência foram inquiridas as testemunhas Roniclei Alves Rocha, Rose 

Ferreira, Sérgio Ramos de Souza, Antônio Andrade da Silva e Cleonis Dias 

Silva (fls. 149/151), e o representante do Ministério Público apresentou 

alegações finais pugnando pela absolvição do acusado quanto os crimes 

de embriaguez ao volante e perturbação, e prosseguiu pedindo a 

condenação pelo crime de resistência, com o reconhecimento da 

“emendatio libelli” quanto a contravenção penal de direção perigosa para 

fazer consta em desfavor do implicado o crime de condução de veículo 

automotor sem habilitação.

 Na mesma oportunidade, foi ofertada proposta de suspensão condicional 

do processo, com as condições previstas no artigo 89, da Lei nº 9.099/95, 

que foi aceita pelo acusado (fl. 149-verso).

Às fls. 162/163 o sursis foi revogado em razão de descumprimento.

À fl. 165 a defesa do implicado requereu a reconsideração da decisão que 

concedeu o benefício da suspensão condicional do processo. O pedido foi 

acatado à fl. 170.

Em seguida, às fls. 195/196, o benefício do sursis foi revogado em razão 

de descumprimento.

A defesa apresentou os memorias às fls.197/205, sustentando em sede 

de preliminar a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, no 

mérito da ação requer seja estabelecido o benefício da suspensão 

condicional do processo.

É o relatório

Decido.

I – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA.

A tese de incompetência arguida pela defesa não merece acolhida. 

Explico.

Às fls. 149/151 dos autos, o representante do Ministério Público 

apresentou alegações finais, requerendo a absolvição do acusado quanto 

os crimes de embriaguez ao volante e perturbação. Todavia, prosseguiu 

pedindo a condenação pelo crime de resistência, com o reconhecimento 

da “emendatio libelli” quanto à contravenção penal de direção perigosa 

para fazer consta o crime de condução de veículo automotor sem 

habilitação.

 Portanto, é inviável a tramitação dos autos no Juizado Especial Criminal, 

pois, dispõem os artigos 60 e 61 da lei 9.099/95:

 Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou 

togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a 

execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas 

as regras de conexão e continência.

 Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, 

para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei 

comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com 

multa.

 Deste modo, considerando que a somatória das penas ultrapassam a 

pena de 02 (dois) anos, afasto a preliminar de incompetência.

II – DA EMENDATIO LIBELLI.

Em sede de alegações finais orais, pugnou o Ministério Público pela 

emendatio libelli da denúncia, para substituir a contravenção penal de 

direção perigosa, pelo crime de condução de veículo automotor sem 
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habilitação.

Ressalto, que o reconhecimento por este magistrado de definição de 

capitulação não apontada na exordial, imputando pena mais grave ou mais 

branda, não viola o Princípio da Correlação da Sentença e da Denúncia 

vez que revela a denominada emendatio libelli, perfeitamente admitida pelo 

ordenamento jurídico brasileiro através do art. 383, caput, do CPP. Não se 

pode olvidar, por pertinente, que o acusado se defende do fato criminoso 

que lhe é imputado e não da tipificação legal atribuída na denúncia.

A propósito, o mencionado art. 383 do Código de Processo Penal 

estabelece que:

 “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia 

ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em 

consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”

Ao discorrer sobre a matéria GUILHERME DE SOUZA NUCCI leciona:

“Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é 

levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial 

(denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, 

pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e 

não da classificação feita.

 O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que 

está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu 

livre convencimento. Se o promotor descreveu, por exemplo, um furto com 

fraude (pena de dois a oito anos de reclusão), mas terminou classificando 

como estelionato (pena de um a cinco anos de reclusão), nada impede que 

o magistrado corrija essa classificação, condenando o réu por furto 

qualificado - convenientemente descrito na denúncia - embora tenha que 

aplicar pena mais grave. [...]

 A defesa - autodefesa e defesa técnica - volta-se aos fatos imputados e 

não à classificação feita. Não vemos praticidade na conduta do 

magistrado que, estando com o processo em seu gabinete para 

sentenciar, após verificar que não é o caso de condenar o réu por 

estelionato, mas sim por furto com fraude, por exemplo, paralisa seu 

processo de fundamentação, interrompe a prolação da sentença e 

determina a conversão do julgamento em diligência para o fim de ouvir as 

partes sobre a possibilidade - não poderá afirmar que assim fará, pois 

senão já estará julgamento, em decisão nitidamente anômala - de aplicar 

ao fato definição jurídica diversa da constante nos autos. (Manual de 

processo penal e execução penal. 6 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 

2010, p. 656/658) (destaquei).

Não obstante o disposto verifico que na denúncia o promotor narrou que o 

denunciado conduziu o veículo FORD KA, placa NPC 1466 de Cuiabá/MT, 

cor Preta, em alta velocidade, colocando a vida de terceiros em risco.

 Ocorre que em nenhum momento da denúncia foi mencionado que o réu 

não possuía Carteira Nacional de Habilitação. E mais, verifico que no 

interrogatório judicial do acusado (fls. 149/152), este afirmou que possuía 

Carteira Nacional de Habilitação na data dos fatos, e que a sua CNH 

chegou a ser apreendida pelos policiais.

 Aliado a isso, o Auto de Apreensão de fl. 25, expôs de maneira genérica 

que dentro de uma carteira preta haviam os documentos pessoais, 

dinheiro e um CRLV pertencentes ao réu, sem especificar com clareza 

quais documentos haviam sido apreendidos.

Por esse motivo deixo de considerar a emendatio libelli arguida pelo 

Ministério Público e passo a analisar a conduta dos crimes descritos no 

artigo 311 do Código Penal e artigo 34 da Lei de Contravenções Penais.

III – DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva dos crimes está suficientemente comprovada no 

caderno processual, por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 08), 

Boletim de Ocorrência (fl. 20), Auto de Apreensão (fl. 08), Termo de 

Representação Criminal (fl. 26) e depoimentos prestados na fase policial e 

judicial.

IV – DA AUTORIA

a) CRIME DE RESISTÊNCIA.

A absolvição do acusado pelo crime de resistência é à medida que se 

impõem.

Com efeito, os únicos indícios de provas contra o réu nos autos constam 

do inquérito policial e tais elementos probatórios não foram corroborados 

em juízo. Explico.

O acusado negou o delito durante a fase inquisitiva e manteve firmemente 

suas declarações em juízo.

As testemunhas Antônio Andrade da Silva e Sergio Ramos de Souza 

disseram que o Réu não estava aceitando ir preso, e os policiais Roniclei 

Alves da Rocha e Rose Ferreira declararam que o acusado apenas 

retrucava as coisas que eram ditas.

Com efeito, diante do vácuo de provas nos autos acerca da autoria e 

materialidade delitivas, a improcedência da pretensão acusatória é 

manifesta.

Nesse sentido:

 “(...) A autoria e a materialidade do fato criminoso devem estar claramente 

configuradas no caso concreto. A ausência de um conjunto probatório 

livre de dúvidas a respeito da autoria do crime gera absolvição. Aplicação 

do Princípio 'in dúbio pro reo'."

 "(...) Para que haja a condenação criminal, necessário se faz a existência 

de provas certas e inequívocas que confirmem a autoria delitiva, sendo 

impossível condenar alguém com base em meros indícios e suposições. 

Quando a autoria se mostra duvidosa, como no presente caso, nada mais 

justo do que a aplicação do princípio in dúbio pro reo."

 “(...) Uma vez debilitada a pretensão punitiva, sem o prestígio dos 

elementos recolhidos na instrução, será força pronunciar o non liquet e 

absolver o réu.”

 O art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determina que diante 

da inexistência de prova suficiente para a condenação, deve o juiz 

absolver o réu.

 Um juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não 

legitima, na esfera penal, a certeza absoluta para justificar a resposta 

punitiva, em face do consagrado princípio do "in dubio pro reo".

Assim, considerando que para a condenação criminal se exige prova 

escorreita, devidamente analisada em tratamento isonômico que possibilite 

convencer, além do órgão acusador, a defesa e as partes, não vejo como 

prolatar um édito condenatório na espécie.

 b) CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIRIGIR VEÍCULO EM VIA PÚBLICA 

PONDO EM PERIGO A SEGURANÇA ALHEIA.

Analisando o presente encarte processual verifico a pretensão punitiva do 

Estado encontra-se abarcada pela prescrição.

A denúncia foi recebida no dia 16 de maio de 2013 (fl. 42), após, 

inexistiram quaisquer das causas suspensivas do prazo prescricional no 

referido período.

A pena do delito em apreço são é tipificada no artigo 34 da Lei de 

Contravenções Penais, qual seja: prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 

(três) meses, ou multa, de trezentos mil réis a dois contos de réis.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, ocorrerá a prescrição em 03 

(três) anos se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, de acordo com 

a redação dada pela Lei 12.234/10.

Neste sentido, verifico que entre o recebimento da denúncia até a 

presente data, já transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, inexistindo 

nesse ínterim causa que interrompesse o curso da prescrição.

Deste modo, a extinção da punibilidade do acusado em relação ao à 

contravenção penal em apreço é imperativa pela prescrição da pretensão 

punitiva estatal.

c) CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Quanto à acusado pelo crime de embriaguez ao volante, cumpre dizer que 

o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro foi alterado pela Lei 

11.705/2008 que incluiu no tipo penal a exigência de haver, pelo menos, 06 

(seis) decigramas de álcool por litro de sangue no agente no momento em 

que estiver conduzindo veículo automotor.

 Diante dessa exigência, tenho que não há outra forma de haver 

tipificação da conduta senão por meio de prova pericial colhida no dia do 

fato, o que, no presente caso, não ocorreu.

 Como visto, não foi colhida do acusado qualquer amostra sanguínea ou 

efetuado o teste de alcoolemia para apurar a quantidade de álcool no 

sangue do réu, e sendo inviável que tal prova se faça nesse momento - 

por ser indiferente para apuração dos fatos narrados na denúncia -, 

forçoso reconhecer que as provas existentes nos autos evidenciam a 

atipicidade da conduta.

 Em atenção a nova redação do art. 306 do CTB, fica claro em relação à 

embriaguez ao volante que só haverá eventual condenação se houver 

prova técnica, quais sejam, teste alcoolemia ou amostra sanguínea, 

indicando a presença de concentração de álcool por litro de sangue igual 

ou superior a 6 (seis) decigramas. A prova testemunhal ou laudo de 

exame de corpo de delito, em que demonstram apenas os sintomas de 

embriaguez do acusado, não são suficientes.

 Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, a absolvição do 

acusado pelo crime de embriaguez é à medida que se impõem.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, julgo improcedente a 
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denúncia de fl. 06 para ABSOLVER o acusado da conduta do delito 

descrito no artigo 331 do CP, bem como da acusação do crime descrito no 

artigo 306 do CTB, em razão da cota ministerial de fls. 149/150, e declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado quanto à Contravenção Penal 

descrita no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais.

Transitada em julgado e cumpridas as disposições acima, arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino – MT, 18 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz 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.: 81101 Nr: 1847-76.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN DOS SANTOS, FABIO GOMES DE 

ARRUDA, Gelso Fistarol, COSME RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:7.975-B, Douglas Arthur Maragno Dinizz - OAB:OAB/MT 22.471, 

JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT, Mathis Haley Puerari Pedra - 

OAB:22.764

 CERTIFICO que a Carta Precatória de fls. 1.651 encontra-se pendente de 

cumprimento no Juízo Deprecado, com audiência designada para o dia 

21.09.2018, às 16h30min, conforme extrato de consulta feita no site do 

TJMT, em anexo.

FAÇO remessa dos presentes autos ao Ministério Público para 

manifestação e/ou ciência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000022-80.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DE SOUZA ROHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Processo: 

1000022-80.2017.8.11.0093. REQUERENTE: CLEUZA DE SOUZA ROHDE 

REQUERIDO: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, AYMORE Vistos, 

etc. Analisando detidamente os autos, bem como considerando o teor da 

petição retro juntada pela parte autora, determino que a Secretaria de 

Vara diligencie e providencie o necessário para o integral cumprimento da 

ordem judicial proferida em sede de recebimento da inicial, com a 

consequente redesignação de audiência de conciliação, observando os 

novos endereços fornecidos pela parte reclamante na referida petição. 

Cumpra-se. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000058-88.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Processo: 

1000058-88.2018.8.11.0093. REQUERENTE: JULIANO BERTICELLI 

REQUERIDO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO 

S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais. 

Em caso de relação de consumo, considerando a verossimilhança da 

alegação, declaro invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do CDC. No que tange ao pedido de 

tutela de evidência, o artigo 311, inciso IV, do CPC, dispõe que a tutela de 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando a petição inicial 

for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável. Ante o dispositivo legal, bem como em detida análise nos autos, 

chego à conclusão de que o pedido merece ser deferido. Isto porque, a 

pretensão autoral em depositar o valor supostamente indevido, a fim de ter 

seu nome retirado do SPC, encontra-se disposto no art. 539, do Código de 

Processo Civil. Assim, admito, pois, a consignação pretendida pela autora, 

na forma como foi postulada. No que tange ao pedido de excluir o nome do 

requerente do Cadastro de Inadimplentes, vale mencionar o seguinte 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR 

INOMINADA - - DÍVIDA EM COBRANÇA - NEGATIVAÇÃO SERASA – 

PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO EM FACE DE SE ENCONTRAR EM 

DISCUSSÃO - REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caracterizada a inadimplência da 

parte com mais três parcelas vencidas é de direito do financiador exigir a 

integralidade da dívida sendo que a discussão da dívida em Juízo não inibe 

negativação perante os órgãos de proteção crédito que ocorre no 

exercício regular do direito.A exclusão e o impedimento à inclusão de 

nome em bancos de dados, em antecipação de tutela, exigem a presença 

simultânea de três requisitos, a saber: a) ação proposta pelo devedor 

contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva 

demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; e c) em caso de 

contestação parcial do débito, o depósito do valor referente à parte tida 

como incontroversa ou a prestação de caução idônea, ao prudente arbítrio 

do magistrado. (Ap 159513/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/05/2015, 

Publicado no DJE 01/06/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL – TUTELA ANTECIPADA – BANCOS DE DADOS SERASA/SPC 

– EXCLUSÃO – REQUISITOS – PRESENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.A exclusão e o impedimento à inclusão de nome em bancos de 

dados, em antecipação de tutela, exigem a presença simultânea de três 

requisitos, a saber: a) ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 

Tribunal de Justiça; e c) em caso de contestação parcial do débito, o 

depósito do valor referente à parte tida como incontroversa ou a 

prestação de caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. (AI 

102891/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 13/11/2014). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSCRIÇÃO NA SERASA – ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA PARA BAIXA DA ANOTAÇÃO – ALEGAÇÕES INICIAIS NÃO 

VEROSSÍMEIS – DÍVIDA COMPROVADA PELO AGRAVADO – INSCRIÇÃO 

LEGÍTIMA – EXCLUSÃO DE NOME EM BANCOS DE DADOS – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Não se 

concede a antecipação de tutela se, a um exame sumário, as alegações 

iniciais não se mostrarem verossímeis. A exclusão e o impedimento à 

inclusão de nome em bancos de dados, em antecipação de tutela, exigem 

a presença simultânea de três requisitos, a saber: a) ação proposta pelo 

devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva 
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demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; e c) em caso de 

contestação parcial do débito, o depósito do valor referente à parte tida 

como incontroversa ou a prestação de caução idônea, ao prudente arbítrio 

do magistrado. Comprovada a existência da dívida pelo réu, é devida a 

positivação do nome dos autores nos cadastros de restrição ao crédito. 

(AI 44423/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 29/07/2013). 

Assim, sendo que no momento, os requisitos legais para a concessão do 

que fora requerido está presente, CONCEDO o pleiteado para o fim de: 1 - 

AUTORIZAR o depósito em Juízo, do valor indevidamente cobrado, no 

prazo de cinco (05) dias, o qual a Secretaria de Vara procederá com o 

necessário para o cumprimento da referida ordem. 2 - DETERMINAR a 

exclusão provisória do nome da parte reclamante do SPC indicado na peça 

exordial, apenas no que concerne o débito referentes à reclamada, objeto 

do presente feito, até ulterior decisão judicial, que deverá ser 

providenciado em 10 (dez) dias úteis após a intimação da presente 

decisão, sob pena de MULTA DIÁRIA no importe de R$ 500,00, 

limitando-se ao teto do Juizado Especial. CITE-SE a parte reclamada, 

INTIMANDO-A para que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada de acordo com a disponibilidade na pauta da Sra. Conciliadora, 

constando do mandado as advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, 

ambos da Lei n. 9.099/95, bem como cumpra a medida ora deferida. Na 

data da audiência, caso não haja acordo, as partes reclamadas tem o 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem suas 

contestações, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

Intime-se a parte requerente para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal/MT 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82987 Nr: 2320-56.2012.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA DE SOUSA ALVES, INOAN 

DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:, VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:17597/O

 Intimação do procurador do réu para comparecer no dia 28 de agosto de 

2018 às 15h20min, na Oitava Vara Crimin onde se realizará audiência - 

Autos 18602-03.2018.811.0042 Código: 526617.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82876 Nr: 2209-72.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Trisch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112787 Nr: 343-19.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel de Almeida Sartori, Raquel de Almeida Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431 -B

 Considerando a portaria nº 027/2018 que suspendeu o expediente 

externo e os prazos processuais nesta Comarca de Guarantã do Norte 

nos dias 25.06.2018, 26.06.2018 e 27.06.2018, redesigno a audiência de 

conciliação para a data de 17 de julho de 2018, às 09h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99605 Nr: 1227-19.2016.811.0087

 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-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS HELLESHEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88300 Nr: 1453-92.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Harlei Selzler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 
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expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91753 Nr: 533-84.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Borges Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90885 Nr: 2959-06.2014.811.0087

 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): Rafhael Pereira Luna, Jose Emerson Caetano 

de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85913 Nr: 1841-29.2013.811.0087

 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): Ailton Aparecido Guaranha, Antonio Neto 

Pereira, ANTONIO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80976 Nr: 310-39.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA MARIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR 22819

 Vistos em correição.

 Indefiro o pedido de suspensão do feito, fl. 74/75, e defiro o pedido 

formulado pela parte exequente, fl.70, proceda-se com a busca pelo 

sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da parte 

executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 13095 Nr: 1623-16.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA & GUIMARÃES LTDA, VANDIR 

OSMAR VAZ GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 
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que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98150 Nr: 356-86.2016.811.0087

 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): ZILMAR ASSIS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95421 Nr: 2574-24.2015.811.0087

 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): ROSILENE DE ANHARA DOLCE, Roberto de 

Souza Dolce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade das 

partes executadas.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27824 Nr: 2037-43.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino Fin, FIN & FIN LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:OAB-MT 2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade das 

partes executadas.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39303 Nr: 1504-45.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Pirapara Ltda-ME, Maria Solange 

Gomes, Mario Domingos Tauffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Indefiro o pedido de suspensão do feito, fl. 72/73, e defiro o pedido 

formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca pelo sistema 

RENAJUD para localização de veículos em propriedade da parte 

executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89944 Nr: 2314-78.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Garcia Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - Mato Grosso - Cuiabá - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Indefiro o pedido de suspensão do feito, fl. 19, e defiro o pedido 

formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca pelo sistema 

RENAJUD para localização de veículos em propriedade da parte 

executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 
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expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96132 Nr: 2976-08.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37005 Nr: 533-60.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Agropecuária Guarantã do 

Norte Ltda, Marcio Caovila, Daltro Milani Machado, Flávio Joaquim Barbieri, 

Severino Batistel, Nelvo José Hanauer, DARCI ZANON, OSCAR MARTINS 

BALBINO, José Ademir Tesk, Pedro José Sala, Alcides Jaco Ceolin, Jose 

Antonio Cavalli, Angelo Batistel, Vilmar Schinaider, Leonardo Levinski, 

Antenor Caragnato, Jacinto Fabiane, Rmeu Dornelles Boccoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade das 

partes executadas.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42223 Nr: 1603-78.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Niltoned Miranda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade das 

partes executadas.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20730 Nr: 1723-68.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO GEHLEN, Norberto Jose 

Gehlen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JÓSE BONATTO - 

OAB:25698 PR, SADI BONATTO - OAB:10.011 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade das 

partes executadas.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91750 Nr: 530-32.2015.811.0087

 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): CLEITON DEVAIR DA SILVA, CLEBERSON 

ELDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade das 

partes executadas.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 
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que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95422 Nr: 2575-09.2015.811.0087

 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): ROSILENE DE ANHARA DOLCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94924 Nr: 2245-12.2015.811.0087

 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): CICERO COSMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27766 Nr: 1979-40.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Davi Camiran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:OAB-MT 2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94927 Nr: 2248-64.2015.811.0087

 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): GENIVALDO CARLOS DIAS, ADRIANA 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade das 

partes executadas.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38537 Nr: 738-89.2010.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 
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expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33843 Nr: 2739-18.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Dias Felizardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83391 Nr: 2726-77.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38755 Nr: 955-35.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia , Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glayse Anny Fogaça - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Silveira Martins - 

OAB:SIAPE 1530179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100614 Nr: 1783-21.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toremal Tornearia e Recup. De Maq. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 13872 Nr: 1015-18.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR WALENDORF ME, Vilmar Walendorff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

Procurador da Fazenda Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade das 

partes executadas.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85022 Nr: 980-43.2013.811.0087
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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): André Amancio de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruby de Carvalho - 

OAB:21.568-OAB/MG

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, por 

sentença, extinta a punibilidade do acusado ANDRÉ AMÂNCIO DE 

CARVALHO, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, 

todos do Código Penal, tendo em vista a ocorrência antecipada da 

prescrição retroativa.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42430 Nr: 1810-77.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deumires Demossi, Ari Minetto, Hulda Strege 

Minetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Indefiro o pedido de suspensão do feito, fl. 74/75, e defiro o pedido 

formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca pelo sistema 

RENAJUD para localização de veículos em propriedade das partes 

executadas.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109732 Nr: 2786-74.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Gonçalves Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar de Carvalho Junior 

- OAB:10032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DEFIRO EM TERMOS a tutela de urgência pretendida e determino que o 

requerido efetue a baixa da alienação fiduciária do automóvel da marca 

Ford, modelo F250 XLT, placa NJW-8578, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa que desde já fixo em R$ 1000,00 (um mil Reais).Quanto ao 

pedido de baixa da restrição judicial, verifica-se que este já foi efetuado 

na data de 28.03.2018, conforme consta às fls. 89/90 dos autos de código 

85750, já arquivados.Tratando-se, à evidência, de relação de consumo, na 

forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência do autor 

em relação ao requerido, inverto o ônus da prova. Advirto, no entanto, que 

compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas alegações 

condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à demandada, 

em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade de provar 

fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica.Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, deverá o 

demandado colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação à existência do registro de alienação 

fiduciária.Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta da 

Conciliadora.Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir).A ausência da parte autora acarretará extinção por abandono e 

a ausência da parte demandada os efeitos materiais da revelia.Na primeira 

oportunidade deverão as partes se manifestar nos autos acerca do 

cumprimento ou não da liminar.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103487 Nr: 3608-97.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anelise Mallmann de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Encerrada a instrução processual vê-se à nitidez que a parte autora e 

sua família sempre laboraram em regime de agricultura familiar. Lado outro, 

o laudo pericial indica a incapacidade da parte autora para continuar o 

exercício da atividade laborativa rural.

Conquanto a fase processual em que se encontra o processo fosse apta 

à prolação de sentença, estando o juízo assoberbado de processos 

conclusos para sentença (mais de 4500) e não sendo viável, justo e 

recomendável impor à parte requerente ainda mais demora na efetiva 

implantação da tutela jurisdicional pleiteada ainda nos idos do ano de 2016, 

diante da verossimilhança das alegações, CONCEDO a tutela de urgência 

para determinar que o INSS implante o benefício de auxílio doença 

requerido pela autora (NB. 611.794.216-1) no prazo de 20 (vinte) dias, sob 

pena de multa que desde já fixo em R$ 2.000,00 (dois mil Reais).

Intime-se a autarquia, oficiando, com urgência, à superintendência 

responsável pela implantação do benefício, encaminhando a cópia dos 

documentos indispensáveis.

Após, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112602 Nr: 201-15.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro, excepcionalmente, o pedido de realização da audiência em outra 

data, devendo, no entanto, o autor arcar com as despesas da 

redesignação, as quais arbitro em R$ 200,00 (duzentos) Reais.

 Recolhida a quantia, voltem-me conclusos para designação de data para 

realização do ato instrutório.

Não recolhida, voltem-me conclusos para extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108383 Nr: 2040-12.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bandeira Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85003 Nr: 960-52.2013.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE CARVALHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de realizar a instrução em razão da ausência de citação e 

oportunidade de contestação de mérito por parte da autarquia 

previdenciária.

Cite-se o requerido para contestar.

Após, designe-se, com urgência, audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103284 Nr: 3453-94.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kazuko Saruwatari, JOEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101451 Nr: 2256-07.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conclusos para sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-15.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE ALVES OAB - MT0011064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RUA Turmas Recursais - Palacio da Justiça, 0, Centro 

Politico Administrativo - 510037 CERTIDÃO CERTIFICO que decorreu o 

prazo para a interposição de recurso contra a decisão monocrática 

proferida, sem manifestação. CERTIFICO ainda que em cumprimento ao 

artigo 1º, inciso VI, alínea ?a?, da Ordem de Serviço nº 01/2014 (DJE 

13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de Origem. Cuiabá-MT, 

22 de Novembro de 2017 Laura de Andrade Ribeiro Martine Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-70.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de conciliação designada para o dia 

08/08/2018, às 09:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-55.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

08/08/2018, às 09:40 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3605 Nr: 725-64.2001.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Ribeiro de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Alves de Figuiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurelian Carvalho Ferreira - 

OAB:16326/O, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a peticionária de fls, 203, que requer a 2ª via da Carta de 

adjudicação que os autos encontra-se em cartório afim de reproduzir 

cópia da Carta de adjudicação juntada as fls, 174, no prazo de dez (10) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50687 Nr: 2327-31.2017.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cripscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Biral V. da Cunha 

Martins - OAB:246.397-SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - OAB:17613, 

Juliana Mascarenhas de Araújo - OAB:, Marcelo Junqueira Inglez 

de Souza - OAB:182.514-SP, Tatiana Tibearaio Luz - OAB:196.959-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6.177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para extração de cópias e 

certidões, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme estabelece o art. 383 do 

NCPC

Guiratinga - MT, 4 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47651 Nr: 928-64.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelei Matos de Mendonça, Thiago Hoppen de 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Vistos etc.

Considerando que o acusado Arcelei de Matos Mendonça encontra-se 

custodiado na Penitenciária da Mata Grande de Rondonópolis-MT por outro 
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processo, expeça-se carta precatória à Comarca de Rondonópolis-MT, 

para interrogatório do acusado Arcelei de Matos Mendonça no prazo de 

60 (sessenta) dias.

 Designo o DIA 22/08/2018 ÀS 13H15MIN para oitiva das testemunhas 

arroladas pela defesa.

Expeça-se mandado de condução coercitiva das testemunhas João 

Antônio Pereira e Luiz Mário Pires de Araújo.

Intime-se o advogado do acusado via DJE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51624 Nr: 2715-31.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzani Da Costa Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 11.

Guiratinga - MT, 4 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30226 Nr: 69-24.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocy Santos de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 30226

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13641 Nr: 1089-89.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelzita Campos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT, 

Márcio José Negrão Marcelo - OAB:278108/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:PFE/INSS/MT, PROCURADOR - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 13641

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31462 Nr: 55-06.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Duques de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 31462

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49574 Nr: 1822-40.2017.811.0036

 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: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Guiratinga-MT, Daniel 

Guimarães Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 1822-40.2017.811.0036 (49574)

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a resposta à representação de Ref. 70.

Aguarde-se a audiência já designada.

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, da audiência 

designada, via DJE. Ressalto que FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação 

de intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local 

da audiência designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC 

ou comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos moldes do 

art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 30/05/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47264 Nr: 697-37.2017.811.0036

 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: Cleophanes Lopes Domingues Filho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus Souza Santos, José Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Vistos etc.

Considernado o teor da petiçaõ de fls. 93 redesigno o ato para o DIA 

13/09/2018 ÀS 15H00MIN.

Saem os presentes intimados.

Intime-se o requerente.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12594 Nr: 72-18.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderli Teófilo Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180

 PROCESSO/CÓD. Nº 12594

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11523 Nr: 584-35.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coracy Monteiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180

 PROCESSO/CÓD. Nº 11523

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33702 Nr: 656-75.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neudes Araújo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 33702

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31772 Nr: 364-27.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelia Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 31772

Vistos etc.

Intime-se o INSS quanto ao pleito de fls.162/166, a fim de se pronunciar no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do NCPC), sob pena de anuência.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9119 Nr: 402-83.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalia Viana Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Murillo 

Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Mendes Moragas 

- OAB:92171/MG

 PROCESSO/CÓD. Nº 9119

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

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 à fl.196/196v, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11531 Nr: 573-06.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 
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Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 11531

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11033 Nr: 279-51.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Alcantara de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves de Souza - OAB:, 

PROCURADOR - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 11033

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12315 Nr: 1177-64.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Paulo 

Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 12315

Vistos etc.

Intime-se o causídico do requerente para que cumpra integral despacho de 

fl.131, acostando aos autos, prestação de conta do montante repassado à 

parte autora.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13134 Nr: 607-44.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ayda Ribeiro Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 13134

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11522 Nr: 578-28.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Correa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

OAB:Mat 1585248, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 11522

Vistos etc.

Intime-se o INSS para que se manifeste quanto à manifestação 

apresentada à fl.167/168, bem como ao cálculo, correspondente, no prazo 

de 15 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 04 de julho de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16951 Nr: 378-79.2011.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenia Costa Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 16951

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15430 Nr: 174-69.2010.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe de Araújo Domingues, Fernanda de Araújo 

Domingues, Nádia Castilho Domingues, Giancarlo Castilho Domingues 

Renno, Gabriel Adriano Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Auto Lopes Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ampolini 

Mastelaro - OAB:8.955/MT, Vanderlei Silvério Pereira - 
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OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT, Vanderlei Silvério Pereira - OAB:11.230/MT

 Autos n° 174-69.2010.811.0036 (15430)

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando o Sistema Apolo, verifica-se que o advogado da 

inventariante NADIA CASTILHO DOMINGUES (fl. 465) não foi intimado da 

decisão de fl. 468, portanto no intuito de evitar cerceamento de defesa, 

DETERMINO a intimação do advogado da inventariante para realizar o 

cumprimento da referida decisão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

remoção da inventariante, de modo que postergo a análise do pedido do 

Ministério Público (fl. 472).

Caso necessário, CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo para ter 

ciência dos atos processuais.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13402 Nr: 861-17.2008.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doracy Dourado Fonseca, Espólio 

de José Soares Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido Pereira 

Veríssimo - OAB:6.612.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 861-17.2008.811.0036 (13402)

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

1) Compulsando o Sistema Apolo, verifica-se que o advogado do 

inventariante não foi intimado da decisão de fl. 144, portanto no intuito de 

evitar cerceamento de defesa, DETERMINO a intimação do advogado da 

inventariante para realizar o cumprimento da referida decisão, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de remoção da inventariante.

2) Caso necessário, CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo para ter 

ciência dos atos processuais.

3) Após, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que 

manifeste nos autos, principalmente, em relação a certidão de fl. 147.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8119 Nr: 793-72.2005.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walderson Francisco Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldelírio Francisco Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana dos Santos Rocha 

Bordim - OAB:6.143-MT, Marco Antonio Pires de Souza - 

OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Autos n° 793-72.2005.811.0036 (8119)

Ação de Inventário

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 851 Nr: 335-02.1998.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Guilhermino Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 335-02.1998.811.0036 (851)

Ação de Inventário

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de dilação do prazo requerido pela inventariante à fl. 153.

 Desse modo, INTIME-SE a inventariante, por meio de sua advogada, para 

cumprir a decisão de fl. 147, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

remoção da inventariante de suas funções ou extinção do presente feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6648 Nr: 519-45.2004.811.0036

 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: Maria das Graças Oliveira Cézar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Ferreira Cezar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana dos Santos Rocha 

Bordim - OAB:6.143-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719, Joaquim Alves de Moura - OAB:3.332-B/MT

 Autos nº 519-45.2004.811.0036 (6648)

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da certidão de fl. 184.

2) Nesse sentido, INTIME-SE PESSOALMENTE o Cartório de 1º Ofício desta 

Comarca, por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, para cumprir a decisão de fl. 

179, sob pena de responder por sanções cíveis, administrativas e penais.

 3) Após, INTIME-SE PESSOALMENTE as partes deste feito, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6126 Nr: 1224-77.2003.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Inocêncio Teixeira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA 

AGRICULTURA E PECUAÁRIA DO BRASIL - OAB:CNA, ELIZETE 

ARAÚJO RAMOS - OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5.921-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 511 de 656



OAB:8780-MT

 A u t o s  n °  1 2 2 4 - 7 7 . 2 0 0 3 . 8 1 1 . 0 0 3 6  ( 6 1 2 6 ) A ç ã o  d e 

ExecuçãoDecisão.Vistos etc.1) DETERMINO que a Secretaria da Vara 

Única designe-se data para a realização do leilão do bem penhorado, de 

preferência em conjunto com os demais autos que estão na mesma 

situação, l2)Deste modo, NOMEIO, com base no art. 883 do CPC/2015, 

para o encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira 

Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22, JOABE 

BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural 

sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na 

FAMATO sob n.º 66/2013, para atuarem na condução da alienação de 

bens penhorados neste Juízo, endereço profissional Rua 02, nº 264, Lote 

A, Quadra 07, Residencial JK, CEP: 78.068-340 – Cuiabá/MT, Tel. (65) 

3 6 6 4 - 4 5 0 1  e  C e l :  ( 6 5 )  9 9 9 7 4 - 4 9 4 1 ,  E - m a i l : 

recjudicial@leiloesjudiciais.com.br e site www.balbinoleiloes.com.br. .4) A 

COMISSÃO DOS LEILOEIROS será devida da seguinte forma: em caso de 

arrematação, será de 5% sobre o valor da arrematação a ser paga pelo 

rrematante; em caso de adjudicação, a comissão devida será de 2% sobre 

o valor da avaliação e será paga pelo adjudicante; em caso de remição, 

acordo ou pagamento, suspendendo a realização do leilão, a comissão 

devida será de 2% sobre o valor da avaliação e será pago pelo 

executado.5) A REALIZAÇÃO DO LEILÃO será eletrônico e presencial 

artigo 882 e 879 inciso II do NCPC, ESTIPULO o lance mínimo no leilão no 

percentual de 50% do valor apurado na avaliação (art. 891 do 

CPC/2015)6) INTIMEM-SE a PARTE EXECUTADA e os demais TERCEIROS 

INTERESSADOS, constantes no art. 889 do NCPC,da alienação judicial, 

com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, por meio do seu (sua) 

advogado (a).8) No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

02/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16673 Nr: 99-93.2011.811.0036

 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: Emilly Vitória Lopes de Souza, Samara Lopes dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo Nascimento de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4.208/A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de investigação 

de paternidade ajuizada pela menor impúbere E. V. L. DE S., menor 

impúbere, representada neste ato por sua genitora SAMARA LOPES DE 

SOUZA, em face do requerido RONILDO PAULO PEREIRA DE SOUZA, por 

consequência, extingo o processo, com julgamento de mérito, nos termos 

do art. 487, I do NCPC, para isso:1) Primeiramente, conforme decisão 

preliminar, CORRIJA-SE a autuação da Capa e no Sistema Apolo, para que 

passe a constar o nome correto do requerido RONILDO PAULO PEREIRA 

DE SOUZA.2) DECLARO que a menor E. V. L. DE S. é filha biológica do 

requerido RONILDO PAULO PEREIRA DE SOUZA.3) EXPEÇA-SE mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil competente para que proceda, 

gratuitamente, as alterações na Certidão de Nascimento da menor, ora 

autora (fl. 12), com inclusão do nome do seu pai RONILDO PAULO 

PEREIRA DE SOUZA e dos avós paternos no assento de nascimento, bem 

como a inclusão do patronímico paterno no nome da investigante 

(Documento Pessoal do requerido fl. 49), conforme dispõe o art. 54 , §7º e 

§8º e art. 55 da Lei de Registros Públicos.4) CONDENO o Requerido, a 

título de pensão alimentícia definitiva a menor, ao pagamento no importe de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional vigente, equivalente, 

atualmente, ao valor de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais) que 

deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, diretamente para a 

representante da infante.5) CONDENO, ainda, o Requerido ao pagamento 

de 50% (cinquenta por cento) de todas as despesas extraordinárias 

referidas a menor que sejam devidamente comprovadas por sua genitora, 

ora representante.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido:8) INTIMEM-SE o REQUERIDO 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.Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de praxe.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 02/07/2018.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2805 Nr: 196-79.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cordenonsi - 

OAB:43643/RS, Arilei Ribeiro Mendes - OAB:49178/RS, Breno 

Moreira Mussi - OAB:5791/RS, Luiz Adolfo Cardoso de Azambuja - 

OAB:31.553/RS, RICARDO BARBOSA ALFONSIN - OAB:9275/RS, 

Roberto Barbosa de Carvalho Netto - OAB:17976/RS

 Autos n° 196-79.2000.811.0036 (2805)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório da parte exequente de fls. 290/291, considerando que 

houve a expedição da devida Carta de Arrematação (fl. 292).

1) Assim, EXPEÇA-SE alvará judicial em favor da parte exequente para o 

levantamento do valor referente ao imóvel arrematado, transferindo a 

totalidade desse valor depositado para a conta bancária indicada na 

petição de fls. 290/291.

2) Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem nos autos a 

memória de cálculos devidamente atualizada do restante do débito que 

ainda não foi quitado, bem como requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.

3) Após, com fundamento no princípio constitucional do contraditório, 

INTIME-SE a parte executada para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

em relação aos referidos cálculos que serão apresentados, sob pena de 

preclusão de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12771 Nr: 238-50.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180

 Processo n.º 238-50.2008.811.0036 (12771)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro do Advogado da parte exequente de fls. 106, pois 

resta demonstrado a devolução da verba referente aos honorários 

advocatícios aos cofres da União (fl. 105).

1) Dessa forma, DETERMINO que seja expedido NOVO ofício 

REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV), referente 

aos honorários de sucumbência, em benefício do advogado EBER 

AMÂNCIO DE BARROS, nos termos apresentados na petição de fl. 

106/107.

2) Após a comprovação do depósito judicial, EXPEÇA-SE o respectivo 

alvará.

3) Por fim, INTIME-SE o referido advogado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos quanto a necessidade de prosseguimento 

deste feito executivo.

Por fim, concluso para extinção.
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 Cumpra-se. Intime-se.

 Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33089 Nr: 189-96.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Cardoso Lima, Udiclei Custódio 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Assis Anchieta - 

OAB:3.846/MT, Fernando César Passinato Amorim - OAB:7542-MT, 

Marcus Vinicius F. Souza - OAB:19713-MT

 Autos n° 189-96.2014.811.0036 (33089)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIMEM-SE 

os acusados, por meio de seus defensores, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, MANIFESTEM-SE em relação à petição do Ministério Público de 

fls. 457/458, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

preclusão de direitos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13779 Nr: 1247-47.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz de Moraes, Benedita Figueiredo de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurides Celso Leite - 

Procurador Inter/MT - OAB:3.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzana Cristina Figueiredo 

de Moraes - OAB:9218/MT

 Autos n° 1247-47.2008.811.0036 (13779)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Diante da necessidade de suspensão do presente feito, até o deslinde dos 

embargos à execução de CI nº 36949 (virtual), em apenso.

ENCAMINHE-SE o presente feito para o ARQUIVO PROVISÓRIO, até que 

seja proferida sentença terminativa nos embargos à execução de CI nº 

36949.

Após a ocorrência do referido evento processual, DESARQUIVEM-SE os 

autos e INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, dê o devido prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 1566 Nr: 25-64.1996.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEUDATO JOSÉ MOREIRA, JEREMIAS LIMA 

DOS SANTOS, FRANCISCO XAVIER DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 Diante do exposto:1) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados 

ADEUDATO JOSÉ MOREIRA, JEREMIAS LIMA DOS SANTOS e FRANCISCO 

XAVIER DA ROCHA com espeque nos artigos 311/313 do 

CPP.EXPEÇAM-SE os respectivos mandados de prisão preventiva. Após, 

ENCAMINHEM-SE os referidos mandados à Delegacia de Capturas e a 

outros órgãos de praxe, registrando-o no banco de dados do CNJ, Banco 

Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).2) CIÊNCIA a Defensoria pública 

e ao Ministério Público.3) Após, AGUARDE-SE o cumprimento do mandado 

e da suspensão determinada no ARQUIVO PROVISÓRIO. Cumpra-se. 

Expeça -se  o  necessá r i o .À s  p r o v i d ê n c i a s . G u i r a t i n g a / M T , 

03/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33624 Nr: 613-41.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Ricardo Macedo Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Processo n.º 613-41.2014.811.0036 (33624)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO os pedidos retros da Defensoria Pública de fls. 249/249v.

Pois, primeiramente, é notório que houve a preclusão do direito ao 

depoimento da testemunha DINALICE RAMALHO GERINO, uma vez que no 

prazo legal a defesa não recorreu da decisão que determinou o 

encerramento da instrução processual, caso a carta precatória fosse 

negativa ou não retornasse no prazo de 60 (sessenta) dias.

Além disso, com fundamento nos princípios constitucionais da celeridade e 

economia processual, vislumbro que não há razões em prolatar o feito 

para colher o depoimento da testemunha DINALICE RAMALHO GERINO, 

pois não vislumbro que o seu testemunho seja relevante para a elucidação 

dos fatos, pois em Delegacia (fls. 18/19) depôs fatos semelhantes àqueles 

informados pelas demais testemunhas em audiência, além disso, 

constata-se que a defesa não apresentou qualquer justificativa sobre a 

efetiva necessidade de ouvir essa testemunha, o que leva a crê que a 

insistência na oitiva da testemunha trata-se de pedido meramente 

protelatório.

Diante do exposto e do parecer do Ministério Público de fl. 251:

1) INDEFIRO os pedidos retros da Defensoria Pública de fls. 249/249v 

relacionados a insistência de oitiva de testemunha.

2) Assim, já encerrada a instrução processual e apresentado os 

memoriais finais pelo Parquet, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria 

Pública, para que apresente os memoriais finais, no prazo legal, no 

interesse do denunciado.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33082 Nr: 185-59.2014.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMM, HCdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.Assim, após o trânsito em 

julgado e o cumprimento das diligências determinadas na sentença, 

PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os 

p r e s e n t e  a u t o s . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 02/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 
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Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 545 Nr: 42-03.1996.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Pitangueira Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elói Contini - OAB:35.912, 

Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a exequente através de seu advogado para que tome 

conhecimento da certidão de fls, 222, dando conta que o valor recolhido 

na GUIA nº 29521 de fls, 221 e INFERIOR ao calculo de fls, 211, restando 

ainda recolher a importância de R$= 365,20 (Trezentos e sessenta e cinco 

reais e vinte centavos)manifestando no prazo de cinco (05) dias,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49574 Nr: 1822-40.2017.811.0036

 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: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Guiratinga-MT, Daniel 

Guimarães Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES, BEM COMO IMPEDIR A VENDA 

OU FORNECIMENTO PRODUTOS CUJOS COMPONENTES POSSAM 

CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA AINDA QUE POR 

UTILIZAÇÃO INDEVIDA.Por todo o exposto, em consonância com o 

parecer ministerial, acolho o pedido formulado pelo requerente, e DEFIRO a 

EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO ALVARÁ, determinando ao requerente que 

atenda às determinações insertas no Estatuto da Criança e Adolescente 

(Lei 8.069/90) e às seguintes determinações:Fica terminantemente proibida 

a entrada e permanência e menores de 16 (dezesseis) anos 

desacompanhados dos pais ou responsável legal no evento;Os maiores 

de 16 (dezesseis) anos deverão portar autorização expressa dos pais ou 

responsável legal, para a permanência na festa.INTIMEM-SE o CONSELHO 

TUTELAR, a POLÍCIA MILITAR, bem como o INSPETOR DE MENORES DA 

COMARCA, para que fiscalizem e acompanhem o evento, fazendo 

relatório pormenorizado a este Juízo, no prazo de 10(dez) dias.Na remota 

hipótese de descumprimento da previsão legal e tentativa de frustrar a 

fiscalização por parte das autoridades constituídas, fica autorizado a 

busca de apoio das Polícias Militar e Civil, INDEPENDENTE DE AÇÃO 

DIRETA DESTE JUÍZO OU MINISTÉRIO PÚBLICO, haja vista a necessidade 

iminente de fiscalização quanto à participação, ingresso e permanência de 

crianças e adolescentes nos eventos.Com o relatório, colha-se o parecer 

ministerial. Havendo requerimentos ministeriais ou quaisquer anotações 

dignas de providências no relatório, conclusos. Caso contrário, 

certifique-se e INDEPENDENTEMENTE de nova conclusão, ARQUIVE-SE, 

com as baixas de estilo. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.INTIME-SE o 

Promoter, com a consignação da responsabilidade civil, criminal e 

administrativa de qualquer burla a Legislação e a presente decisão, 

durante o evento. Sirva a presente decisão como eventual MANDADO ou 

INTIMAÇÃO a serem expedidos.P. R. I. C.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 06 de Julho de 2017.Aroldo Jose Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49574 Nr: 1822-40.2017.811.0036

 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: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Guiratinga-MT, Daniel 

Guimarães Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-87.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURY RUS MARTINS 04480739190 (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria da data designada para audiência conciliatória: 

14/08/2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-72.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY BARBOSA DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria da data da audiência designada para audiência 

conciliatória: 16/08/2018, às 13:00 horas.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47509 Nr: 481-03.2011.811.0096

 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: LAIS CRISTIANE SCIELZO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARATY MÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 913,62 (Novecentos e treze reais e sessenta e 

dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que o valor acima 

mencionado corresponde a R$ 438,89 (quatrocentos e trinta e oito reais e 

oitenta e nove centavos) à título de taxa judiciária e R$ 474,73 

(quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos) à título 

de custas judiciais, totalizando o valor acima mencionado., contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça..

 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, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 04 de julho de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86597 Nr: 2682-55.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Braz Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Processo nº 2682-55.2017.811.0096 (Código 86597)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Indiciado: Claudinei Braz Augusto

Vistos.

Em tempo, RETIFICO o erro material constante da decisão de ref. 24, para 

constar que as determinações proferidas na audiência realizada em 24 de 

maio de 2018, referem-se ao CRAS de Nova Santa Helena/MT e não o de 

Itaúba/MT.

Assim, deverá o reeducando cumprir prestação de serviços a comunidade 

junto à entidade a ser especificada pelo CRAS de Nova Santa Helena, em 

que serão atribuídas tarefas gratuitas, de acordo com suas aptidões, 

tendo em vista a sua debilidade física, pelo período restante da pena, à 

razão de 01 (uma) hora por dia, nos termos do art. 46, §3º, do CP.

Para tanto, oficie-se o CRAS de Nova Santa Helena informando a 

concessão do benefício, a fim de fiscalizar a medida imposta, devendo 

apresentar relatório mensal quanto a prestação de serviços.

Intime-se o reeducando para que compareça ao CRAS de Nova Santa 

Helena, munido de laudo médico que ateste sua deficiência física, no 

prazo de 10 (dez )dias.

Mantenho o excedente em seus demais termos.

Às providências.

Itaúba, 04 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80760 Nr: 1552-64.2016.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MXDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Processo nº: 1552-64.2016.811.0096 (Código 80760)

Requerente: Janayna Pinhas Nantes

Requerido: Melquisedec Xavier de Oliveira

Vistos.

Considerando a cota ministerial de ref. 153, DESIGNO audiência 

concentrada para o dia 09/08/2018, às 15h00min.

INTIMEM-SE o Psicólogo e o Assistente Social credenciados junto ao TJMT 

atuantes nesta Comarca, e o Conselheiro Tutelar que acompanha o 

caso,para comparecerem a solenidade designada.

INTIMEM-SE as partes.

Determino a continuidade das visitas do menor Miguel junto ao genitor, na 

modalidade assistida, até a realização da audiência encimada, haja vista a 

necessidade de fortalecimento de vínculos entre pai e filho.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Às providências.

Cumpra-se.

Itaúba, 04 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87332 Nr: 9-55.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DA SILVA, ROMÁRIO 

GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, FERNANDO SASSO ANDREOTTO - OAB:19749/O, 

JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL consubstanciada pela denúncia de 

ref. 01 -fls. 01/03 para CONDENAR ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, 

como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.Passo 

a dosar a pena a ser aplicada em estrita observância ao que dispõe o 

artigo 68, caput, do Código Penal. V – DOSIMETRIA DA PENATRÁFICO DE 

DROGAS (ART.33 DA LEI N.° 11.343/2006)A Lei nº. 11.343/2006 atribui 

para o crime de tráfico ilícito a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 

(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa.1ª FASE – PENA BASENo que tange à culpabilidade, a conduta 

é normal ao delito, nada se tendo a valorar. Não há registro de 

antecedentes. Não constam nos autos elementos e provas para analisar, 

com exatidão, a personalidade e a conduta social do agente, apesar de a 

conduta delitiva indicar propensão ao ilícito e dificuldade na assimilação 

dos valores morais básicos. As circunstâncias não são desfavoráveis. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87161 Nr: 3039-35.2017.811.0096

 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: ELZA MARIA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação Vigente e do Art. 482, VI e Art. 1209, §1º da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Autora, via DJE, para no prazo legal, manifestar-se quanto à 

Contestação apresentada, consoante já determinado à ref. 10.

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 33483 Nr: 564-27.2014.811.0027

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: João Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Riveiro Rocha - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para publicação e intimação do interessado Sr. Zaid 

Arbid acerca da sentença do procedimento de suscitação de dúvida 

interposta pelo Sr. Antonio Assef Maslem, Oficial Registrador do 1º 

Serviço Registral de Imóveis desta comarca, sendo que o requerente João 

Maria de Almeida ingressou com requerimento administrativo para 

proceder com a retificação de área, com fundamento no artigo 213, inciso 

II, da Lei 6.015/73.:SENTENÇA:"Ante o exposto, em consonância com a 

cota ministerial de ref. 33 e com fundamento no artigo 213, inciso I, alínea 

“d”, da Lei de Registros Públicos, INDEFIRO o pedido de retificação de área 

pela via administrativa. Comuniquem-se o suscitante e os interessados 

que por ventura se apresentaram aos autos. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências."

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47728 Nr: 264-60.2017.811.0027

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELENA MOREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uashington Luiz Moreira Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 64, revogo a decisão de ref. 57, 

nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses da autora. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51693 Nr: 2495-60.2017.811.0027

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Carvalho Paulinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON GOMES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 33, revogo a decisão de ref. 29, 

nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses da autora. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44200 Nr: 959-48.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039, 

LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 30, revogo a decisão de ref. 52, 

para tanto, nomeio a Dra. Denise Rodeguer, inscrita na OAB/MT sob o nº 

15.121-A, para patrocinar os interesses da exequente. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37303 Nr: 335-33.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Assef Maslem- Oficial do 1º Serviço 

Registral de imóveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:3703

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Robinson Castro Miranda, inscrito na OAB/SP sob o 

nº 332.736, para patrocinar os interesses da requerente. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 35355 Nr: 1656-40.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdPdS, SMdS, JBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:24727/O, Jessica Lopes Borges - OAB:17.409/MT, 

LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O, Marcia Maria Mancoso 

Baptista - OAB:3560-B/MT, MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - 

OAB:2327, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 464, revogo a decisão de fl. 461, 

para tanto, nomeio o Dr. Danilo Rodrigues de Souza, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 24.727/O, para patrocinar os interesses de Silvia Maria da Silva. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se o advogado nomeado para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31131 Nr: 998-24.2012.811.0047

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdFdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Gomes Albéfaro 

- OAB:2361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, considerando que incumbia à requerida ter comunicado ao 

Juízo a alteração de seu endereço, nos termos da fundamentação supra, 

reputo VÁLIDA a intimação da requerente MARIA DE FÁTIMA DE JESUS 

dos termos da sentença proferida por este Juízo às fls. 139/142.Ademais, 

saliento que o defensor nomeado para patrocinar os interesses da 

requerente na presente lide foi devidamente intimado da sentença (fls. 

149/150), não havendo qualquer prejuízo à parte.Após, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, observando-se que os prazos deverão 

ser contados em dias úteis (art. 219, CPC), passando a fluir da juntada 

aos autos do mandado de intimação ou do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço.Empós, 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, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12730 Nr: 1027-79.2009.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Teixeira Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Odívio Lôbo Maia - 

OAB:4497 OAB/PB

 (...) DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado RONALDO 

TEIXEIRA DANTAS, já qualificado nos autos. Ciência ao Ministério 

Público.Eventual pagamento de fiança deverá ser restituído ao 

sentenciado, devendo a Secretaria empreender as diligências necessárias 

para a liberação do valor. Desnecessária a intimação pessoal do 

denunciado acerca da sentença extintiva da punibilidade. INTIME-SE seu 

defensor constituído via DJE, ou seu defensor dativo, pessoalmente (art. 

980, § 4º).COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e instituições 
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de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal, 

INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo 

procedimento inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos 

autos.Após, CERTIFIQUE 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, 

03 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14121 Nr: 1133-07.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nunes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nas execuções fiscais, consoante art. 8º, inciso I, da Lei 6.830 /80, a 

citação deve ser realizada, inicialmente, pelo correio, com aviso de 

recebimento, se frustrada, deverá ser efetuada por intermédio de Oficial 

de Justiça e, somente diante da frustação de todos esses meios, 

proceder-se-á à publicação de edital.

Compulsando os autos verifica-se que não foram esgotados os meios 

ordinários de citação.

 Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital, e determino a 

INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

endereço atualizado da parte executada, ou confirmar o constante dos 

autos.

 Com a indicação do endereço, determino, desde já, a citação da parte 

executada por Oficial de Justiça.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14334 Nr: 146-34.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicera Maria da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14679 Nr: 492-82.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de EDVALDO RESENDE, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14696 Nr: 509-21.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de JAIME MARTINS DE OLIVEIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.
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 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de julho de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41085 Nr: 969-32.2016.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtair Rufino Bento, DALVA MARIA CORREA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU ESTADO DE MATO GROSSO 

VALTAIR RUFINO BENTO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF 

sob número 274.498.071-49, portador da Cédula de Identidade número 337 

769 SSP/MT, e sua esposa DALVA MARIA CORREA BENTO, brasileira, 

casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 0281057-3 

/SSP-MT e do CPF/MF n.º 241.609.621-49, residentes e domiciliados na 

Avenida Padre Nazareno Lanciotte, n.º445, centro da cidade de Jauru-MT, 

a t r a v é s  d e  s u a s  a d v o g a d a s  ( d o c .  a n e x o ) ,  e - m a i l 

claudiagracielaadv@gmail.com, ou claudiayhasmin_correa@hotmail.com, e 

dionnecarrijo.adv@gmail.com, com domicílio profissional fixado na Rua 

Marechal Deodoro, esq. com a Av. Pe. Nazareno Lanciotti, sala 01, 2° 

piso- CEP 78.255.000 em Jauru-MT, local em que recebe as intimações de 

estilo, com o devido acato vem à presença de Vossa Excelência, propor. 

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Com fulcro nos arts. 1.238 e 

1.243 do Código Civil c/c art. 246, §3, art. 259, inciso I, art. 218, §1°, art. 

219, art. 230 e art. 231, todos do Novo Código de Processo Civil, em 

desfavor da COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, 

atualmente em local incerto ou não sabido, com esteio nos fatos e 

fundamentos jurídicos a seguir expendidos:1 - DOS FATOS Os 

Requerentes adquiriram a posse do imóvel que pretendem usucapir no dia 

02/05/2012, cuja aquisição foi instrumentalizada pelo contrato particular de 

compra e venda de imóvel entre o requerente Sr. Valtair Rufino Bento e a 

Sra. Valdeth Gonçalves de Paula, tendo transcorrido desde então o lapso 

temporal de 04 anos, (doc. acostado aos autos). Ademais, antes dos 

requerentes, outros lhe antecederam a posse do imóvel, restando 

caracterizada a posse por acessio possessionis, possibilitando a soma 

das posses, preenchendo o lapso temporal para aquisição da 

propriedade. Vejamos: Anterior a posse dos requerentes a Sra. Valdeth 

Gonçalves de Paula, adquiriu em 05/04/2012 a posse do Sr. Valdevino 

Antonio da Silva (doc. acostado aos autos). Anterior a posse do Sr. 

Valdevino Antonio da Silva que se deu em 17/04/2006 a Senhora Celica de 

Souza Brives exerceu a posse mansa e pacífica sobre o imóvel por mais 

de 20 (vinte) anos, conforme restará comprovado pelas testemunhas que 

serão posteriormente arroladas. Assim, somadas as posses de ambos, já 

vão decorridos o prazo e as condições estipulados pelo art. 1238 do 

Código Civil, para propor a presente ação. 1.1- DA DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL O imóvel que se pretende usucapir apresenta as seguintes 

características: identifica-se como sendo: Lote nº. 06 da Quadra 130, 

código do imóvel urbano nº 1064, medindo 15m (quinze) metros de frente 

e 40m (quarenta) metros de fundo, totalizando 600,00 m², com perímetro 

110M, situado na Rua Francisco de Melo, nº 812, Centro, nesta cidade de 

Jauru-MT. Figura como proprietária das áreas remanescentes do 

loteamento onde se acha edificada a cidade de Jauru, a COMPANHIA 

COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, devidamente 

transcrita na matrícula nº. 1074, do Cartório de Registro Geral de Imóveis 

da Comarca de Jauru-MT, tendo por registro anterior do loteamento sob o 

nº. 475-A, de 16.10.1970, do Livro 8, fls. 190/224, do R.G.I. da Comarca 

de Cáceres-MT. 1.2-DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES: AO NORTE: 

20,00(vinte) metros, confrontando com o Lote nº 07A-Lateral Esquerda 

pertencente à MARIA GRAÇA OLIVEIRA ANDRADE; AO NORTE: 

20,00(vinte) metros, confrontando com o Lote nº 08-Lateral Esquerda 

pertencente a VALMIR NUNES DOURADO; AO LESTE: 15(quinze) metros, 

para a Rua Francisco de Melo Palheta-Vista Frontal; AO SUL: 40,00 

(quarenta) metros, com o Lote nº 05, Lateral Direita pertencente a 

ARGENTINA RUFINA CÂNDIDO representante legal MARLENE CÂNDIDA 

FERRAZ. AO OESTE: 15,00 (quinze) metros, com o Lote nº. 11, Vista 

Posterior- pertencente à GENOVALDA LIMA PINTO. 2 - DO DIREITO A 

usucapião se trata de modalidade originária de aquisição da propriedade e, 

no que se refere a espécie extraordinária, conforme enuncia o art. 1.238 

do Código Civil, ela se dá, na hipótese de exercício ininterrupto e sem 

oposição da posse do imóvel por 15 (quinze) anos, independentemente de 

título e boa-fé. Portanto, precedente a ocupação dos autores, outros lhe 

antecederam a posse do imóvel, restando caracterizada a posse por 

acessio possessionis, possibilitando a soma das posses, preenchendo o 

lapso temporal para aquisição da propriedade. Além do que, como é de 

conhecimento de todos que residem nesse município, Jauru padece do mal 

da irregularidade fundiária. É mister salientar que, a regularização fundiária 

é um instrumento de cidadania e de inclusão social, e a titulação do 

domínio dessas áreas, confere a seus moradores maior segurança quanto 

à sua permanência no local e garantia de prestação regular de serviços 

públicos. Ademais, representa, ainda, a oportunidade de uma maior 

apropriação de valor econômico, seja no caso de alienação do imóvel 

ocupado ou na obtenção de crédito, uma vez que, a propriedade pode ser 

utilizada como garantia real para contrair empréstimo para melhoria do 

próprio imóvel, em outras palavras, reforma e construção. Diante dos 

fatos acima narrados, e consciente da possibilidade da efetivação da 

titulação da propriedade através da Ação de Usucapião, recorre, à tutela 

judicial para ver seus direitos concedidos de forma correta e necessária, 

regularizando as áreas acima citadas, garantindo assim a Justiça. 2.1 - DA 

SOMA DO TEMPO DE POSSES Meritíssimo Juiz há de notar-se, que não se 

exige tempo de posse exclusiva dos requerentes da usucapião, podendo 

o tempo exigido resultar da soma da posse atual com a de antecessores. 

Nesse sentido o disposto no artigo 1.243 no Novo Código Civil, aduz que: 

“O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos 

antecedentes, acrescentar à sua posse a de seu antecessor, contanto 

que ambas sejam contínuas e pacíficas”. Mister salientar, que para fins de 

contabilização conforme o artigo 1243 do Código Civil, o prazo exercido de 

posse a este, pode ser acrescido aquele período de posse pelos 

antecessores, desde que, contínuas e pacíficas. No caso sub judice, 

consoante precedentemente exposto, somando o período de posse dos 

autores da ação e seus antecessores, teremos um lapso temporal bem 

superior a 15 (quinze) anos, imprimindo a eles animus domini, sem 

qualquer interrupção de terceiros, fazendo jus, portanto, a declaração da 

aquisição das propriedades dos imóveis usucapiendos. 3 - DOS PEDIDOS 

Face ao exposto, com fundamento no disposto nos arts. 1.238 e 1.243 do 

Código Civil, c/c art. 246, §3, art. 259, inciso I, art. 218, §1°, art. 219, art. 

230 e art. 231, todos do Novo Código de Processo Civil, requer de Vossa 

Excelência, que se digne determinar as seguintes providências: a) a 

citação para que apresentem resposta, sob pena de revelia e confissão, 

a.1) da empresa requerida, em cujo nome se encontra registrado o imóvel 

usucapiendo; a.2) dos confinantes dos imóvel usucapiendo: MARIA 

GRAÇA OLIVEIRA ANDRADE, VALMIR NUNES DOURADO, ARGENTINA 

RUFINA CÂNDIDO representante legal MARLENE CÂNDIDA FERRAZ e 

GENOVALDA LIMA PINTO. a.3) por edital, dos réus incertos e eventuais 

interessados; b) a intimação, por via postal, dos representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Jauru, para que manifestem se desfrutam de interesse no processo c) a 

intervenção do Ilustre representante ministerial; d) a procedência da ação, 

para o fim de ser declarada a aquisição da propriedade do bem imóvel 

usucapiendo, por parte do requerente, expedindo-se o respectivo 

mandado para transcrição da sentença prolatada no registro de imóveis, 

acompanhando de cópia da planta e memorial descritivo. Pretende provar 

o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente 

provas documentais e testemunhais, cujo o rol será apresentado 

oportunamente. Valor da causa:R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) 
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Estes são os termos em que se pede e aguarda deferimento. Jauru/MT, 24 

de agosto de 2016 (Assinado Eletronicamente) CLÁUDIA GRACIELA 

CORREA BENTO, ADVOGADA-OAB/MT nº 17873. (Assinado 

Eletronicamente) DIONNE APARECIDA. CARRIJO DE SOUZA 

ADVOGADA-OAB/MT nº 20644

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote nº 06 da QUadra 130, código do 

imóvel urbano nº 1064, medindo 15m de frente e 40m de fundo, totalizando 

600m², com perímetro de 110m, situado na Rua Francisco de Melo, nº 812, 

Centro, Jauru/MT

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se a conferência de 

qualidade dos documentos juntados.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 11 de maio de 2017.Angela Maria Janczeski 

GóesJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 06 de fevereiro de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8100 Nr: 356-61.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricia Solis

 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, 5 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23269 Nr: 1329-66.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de FRANCISCA FRNCINEIDE DA SILVA, com base nos artigos 

525 e 910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, 

haver excesso de execução.

 O exequente apresentou manifestação às (fls. 114/117), onde rebateu 

todos os argumentos do embargante, pugnando pela improcedência dos 

mesmos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de FRANCISCA FRNCINEIDE DA SILVA, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de FRANCISCA FRNCINEIDE DA SILVA, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado às fl. 112 e, por corolário, determino que se aguarde 

o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada e posterior expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23363 Nr: 1417-07.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANINA MACEDO MOURA FERNANDES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de VANINA MACEDO MOURA FERNANDES AGUIAR, com 

base nos artigos 525 e 910, do Novo Código de Processo Civil, 

sustentando, em síntese, haver excesso de execução.

 O exequente apresentou manifestação às (fls. 114/117), onde rebateu 

todos os argumentos do embargante, pugnando pela improcedência dos 

mesmos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de VANINA MACEDO MOURA FERNANDES AGUIAR, ambos 

qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de VANINA MACEDO MOURA FERNANDES 

AGUIAR, conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, 

desde já, o cálculo apresentado às fl. 112 e, por corolário, determino que 

se aguarde o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, 
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certificando o trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, 

mediante certidão detalhada e posterior expedição da RPV e/ou precatório, 

conforme o caso.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35954 Nr: 1145-71.2017.811.0048

 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: ATREVIDA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDIVALDO ARAÚJO DA SILVA, 

ESPÓLIO DE CREONICE OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA APARECIDA GOMES - 

OAB:272551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

na pessoa de seu advogado para comparecer na secretaria da vara única 

com o fim de retirar o TERMO DE COMPROMISSO para colher assinatura 

da inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 601 Nr: 7-41.1995.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUSSI & RUSSI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCIMEIRA COMÉRCIO DE DIESEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nélio Saraiva Pain - 

OAB:4245-A

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei que o CNPJ existente nos 

autos como sendo da executada não mais está ativo, impossibilitando a 

busca por saldo em contas correntes a ele relacionados.

Assim, intimem-se a parte exequente para que traga aos autos dados 

atualizados da executada para pesquisa de ativos necessários à garantia 

da presente execução.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23435 Nr: 1472-55.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCÉLIA MARLENE FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOCELIA MARLENE FERREIRA 

MACHADO, conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, 

desde já, o cálculo apresentado pela executada às fls. 138140 e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87 Nr: 124-90.1999.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCÍLIO BARBOSA DE LIMA, DILMA 

CARLOS DE ALENCAR ALVES, RENATO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LUCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:133091/SP, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA FRANCISCA DE LIMA 

- OAB:17.743, RIALINO ALVES DA SILVA - OAB:16985/GO

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais finais no importe de 

R$ 686,85 (seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 226. Este valor 

deverá ser para recolhimento da guia de Custas Judiciais finais. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41509 Nr: 230-85.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora.3.2. As 

prestações em atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas 

dos juros moratórios de 1% (um por cento) 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22828 Nr: 892-25.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE EUGENIO DE ALMEIDA 

AGUIAR - OAB:MT 1830235

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31454 Nr: 903-49.2016.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍVIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET 

MIOTTO-PROCURADORA - OAB:MT-5754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31454 Nr: 903-49.2016.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍVIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET 

MIOTTO-PROCURADORA - OAB:MT-5754

 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$30,00 (trinta reais), na conta corrente n.º 55.100-7, agência 2230-6, 

Banco do Brasil, para efetivo cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22743 Nr: 793-55.2013.811.0048

 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: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062, 

PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-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$ 

980,38 (novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 180/183. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 490,17 (quatrocentos e noventa 

reais e dezessete centavos), para recolhimento da guia de Custas 

Judiciais e R$ 490,17 (quatrocentos e noventa reais e dezessete 

centavos), para fins de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF e ou 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 da Comarca de Juscimeira-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da 

Silva – Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22560 Nr: 606-47.2013.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447, 

PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-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$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 170/172. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de Custas 

Judiciais e R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins 

de guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF e ou 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 da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36858 Nr: 1555-32.2017.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E R DE MELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIG 

BAG E SACARIAS ME, PEREIRA GEOVANE RIBEIRO DA SILVA, ROSELY 

SALES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para que proceda com o 

recolhimento das diligencias para intimação pessoal das partes requeridas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21221 Nr: 294-08.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 

5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7840 Nr: 143-81.2008.811.0048

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CAVALCANTE, CLAYTON MACEDO 

JAQUES, GASPAR FERNANDES GONÇALVES, MARCO ANTÔNIO DA 

SILVA OLIVEIRA, ADALBERTO JOSÉ BENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:7039

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de arma apreendida, com o requerido 
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ADALBERTO JOSÉ BENEZ, apreendido pela Policia Militar, quando da sua 

prisão em flagrante.

 Ouvido a Douta Representante do parquet estadual, manifestou-se pelo 

indeferimento do pedido, pelo vencimento do registro da mesma.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Da análise dos autos verifica-se que o autor fora preso em flagrante em 

posse da postulada arma, da qual o requerido possui registro.

Ademais, verifica-se que o registro apresentado pelo requerido às fls. 15, 

encontra-se vencido desde o dia 07/11/2005, além do fato de não haver 

comprovação da autorização do requerido para o porte de arma de fogo, 

motivo pelo qual o seu porte, se restituída, reincidiria na prática de outro 

crime.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de restituição da arma apreendida, pistola marca/modelo Taurus, 

calibre 380, com numeração KVG32699, conforme fundamentação supra.

Após o transito em julgado desta decisão, recolha-se a referida arma para 

destruição da mesma.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9790 Nr: 840-68.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSI RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BELTRÃO 

FALLOT-PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento do presente 

feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

2. Após o decurso do prazo, certifique-se e faça conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-86.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GERMANO DO NASCIMENTO (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)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 506,79 (quinhentos 

e seis reais e setenta e nove centavos), sob pena de encaminhamento do 

débito para fins de protesto, ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA/MT, conforme determina o Provimento nº 88/2014-CGJ-MT. Para 

recolhimento, acessar o site www.tjmt.jus.br . Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60770 Nr: 743-74.2012.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDCNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, JORGE JOSE JUSTI WASZAK - OAB:16.878, SIRLENE 

ELIAS RIBEIRO - OAB:28.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da complementação diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, FABIO DA COSTA QUEIROZ, no valor de R$ 360,00 (trezentos e 

sessenta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência, Complemento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66094 Nr: 796-50.2015.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS E EXPLANAGEM 

DE TOROS MOUROENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias 

requerer o que for de direito ou efetuar o pagamento da diligência à fl.64, 

sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se, volte concluso.

Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65264 Nr: 408-50.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fls.48, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade, conforme alegado pela defesa.

Destarte, diante da inocorrência de fato que cause a extinção da 

punibilidade, e, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018, 

ÀS 16:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação (fl.06), bem como, 

as quais também foram requeridas pela defesa (fls.178), para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIME-SE. Requisite-se, escolta.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46388 Nr: 156-57.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO QUIRINO DOS SANTOS

 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

 Vistos, etc.

 DEFIRO o pedido de suspensão do presente feito, requerido pela 

exequente às fls. 58 dos autos.

 Destarte, SUSPENDO os autos até a data de 20/01/2019, nos termos do 

art.922, do Código de Processo Civil.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no prosseguimento processo, no prazo de dez (10) dias, sob as penas da 

lei, consignando que a inércia fará presunção de cumprimento dos termos 

do acordo.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia, 04 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76305 Nr: 1168-91.2018.811.0109

 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: CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS/MATERIAL, movida por CARMELITA 

PEREIRA DOS SANTOS em face do BRADESCO e BRADESCO 

PORMOTORA.

É o relatório.

DECIDO.

 À fl. 21 a autora peticionou informando que não tem interesse no 

prosseguimento do feito e requer sua extinção.

Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de 

declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e 

materiais, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII e § 5º, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela requerente.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 04 de julho 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76054 Nr: 1027-72.2018.811.0109

 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: DDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Em face da ausência de expediente, decorrente da portaria nº 629/2018, 

que apontou como sendo ponto facultativo a data de 27/06/2018 (período 

vespertino), REDESIGNO a audiência para o dia 12 de setembro de 2018, 

às 13h00min.

À secretaria para cumprimento das demais determinações (fls. 18/18-v)

Cumpra-se. Intimem-se.

 Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47183 Nr: 965-47.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SENNA 

LTDA - ME., JOSIMAR PEREIRA AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Processo aguardando atos processuais nos autos em apenso.

Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46921 Nr: 706-52.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDMAEDRN-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IECDMSL-M, JPA, MRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:4992-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 48.

Determino a pesquisa de endereços dos executados no sistema 

BacenJud.

Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61194 Nr: 1194-02.2012.811.0109

 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: IDALINA FERREIRA GODINHO SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14068-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63480 Nr: 573-34.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA APARECIDA REGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13.431-A

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos 

autos planilha atualizada, a fim de que possa subsidiar a este juízo na 

decisão quanto ao pedido à fl. 234/235.

Certifique-se o decurso, volte concluso.

Cumpra-se.

 Intime-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.
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Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 34114 Nr: 2092-25.2006.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 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: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Vistos, etc.

Verifica-se controvérsia quanto aos cálculos para fins de cumprimento de 

sentença, assim, vista à contadoria do juízo para elaboração dos cálculos.

Após, com os cálculos, independente de novo despacho, intimem-se as 

partes para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Por conseguinte, certifique-se o decurso de prazo, volte concluso.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75495 Nr: 691-68.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL HERINGER NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de execução proposta pela Cooperativa de Crédito Rural 

Norte Mato-grossense - Sicredi Norte MT em face de Abel Henrique 

Nogueira.

À fl. 45, a representante legal do exequente veio aos autos informar que 

requer a extinção do feito pelo cumprimento do acordo.

Desse modo, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, nos termos 

dos artigos 924, II do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76256 Nr: 1146-33.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS NESPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MORAIS NESPOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO o pedido de alimentos provisórios na proporção de 31% do salário 

mínimo vigente, correspondente à R$ 300,00 (trezentos reais), ante 

ausência de provas dos rendimentos do alimentante, os quais serão 

pagos a partir da citação, colocando o valor a disposição da 

representante legal das infantes, sendo que poderá ser modificado a 

qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12/09/2018 às 17h00min..

 CITE-SE e INTIME-SE o requerido, e INTIME-SE o representante legal da 

parte autora, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus procuradores.

 DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44858 Nr: 610-71.2008.811.0109

 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 ROBERTO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O, YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA - OAB:18828

 Vistos.

CUMPRA-SE, conforme estabelecido em acórdão (fls.307/312). Com o 

trânsito em julgado, expeça-se guia de execução de pena e demais 

determinações da sentença condenatória.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 35468 Nr: 2355-57.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLC, ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido à fl.91/92, EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do 

executado Jurelino Monteiro Caldas, através do sistema BACEN-JUD, na 

quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida (fl.93/93-v). 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda, caso reste infrutífera a pesquise e bloqueio via bacenjud, defiro a 

busca de veículos, através do Sistema RENAJUD requerido à fl.91-v. Caso 

seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, 

valendo como termo o próprio extrato.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não apresentados os embargos, 

CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, volte concluso para análise dos demais 

pedidos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71046 Nr: 140-25.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS SUFFRIDINI, CLEUCI MARIA 

SUFFRIDINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se a interposição de embargos declaratórios à fl. 44/46, no qual, a 

parte autora pugna pelo saneamento da obscuridade e contradição 

ocorrida na sentença à fl.42, no que tange ao não acolhimento da 

suspensão até o término do pagamento acordado.

Destarte, antes de apreciar os referidos embargos, determino a intimação 

da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos a 

informação no que se refere ao termo inicial e final dos parcelamentos, 

indicando a estimativa da finalização das parcelas (24), uma vez que não 

ficou consignado no acordo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Marcelândia-MT, 03 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64149 Nr: 1086-02.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Vistos, etc.Em análise ao petitório à fl. 319/320 dos autos, no qual a 

advogada dativa nomeada à fl. 104, pugna pela decretação da nulidade da 

sentença de fls. 312/313, em razão da ausência de intimação pessoal do 

acusado e de sua advogada. Informando que o fato de não ter sido 

devidamente intimados, possivelmente se deu em virtude da petição de fls. 

3010/311 de advogado sem procuração nos autos, que manifestou pela 

revogação da prisão preventiva do acusado.Destarte, ao final, pugna que 

seja o acusado intimado pessoalmente de todos os atos processuais, bem 

como, seja concedido o prazo em dobro para as próximas manifestações.

(...). É a síntese do necessário.Decido.Verifico que a suposta nulidade 

aventada procede, tendo em vista que conforme se verifica nos autos, a 

advogada nomeada não foi intimada pessoalmente da sentença de fls. 

312/313.Ademais, conforme a previsão do art. 370, § 4ª, CPP, que 

determina que a intimação da advogada nomeada devera ser pessoal, 

entendo que o pedido de nulidade deve ser deferido.Art. 370. Nas 

intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam 

tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for 

aplicável, o disposto no Capítulo anterior. (Redação dada pela Lei nº 9.271, 

de 17.4.1996)§ 4o A intimação do Ministério Público e do defensor 

nomeado será pessoal. (Incluído pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)Diante 

disso, DEFIRO o pedido de nulidade da sentença de fls. 312/313, tendo em 

vista que não houve a intimação pessoal da advogada nomeada dativa à 

fl. 104, nos termos do artigo 370, § 4ª, do Código de Processo 

Penal.INTIMEMN-SE a advogada nomeada para, no prazo legal, 

manifestarem se sobre o acórdão do Tribunal de Justiça.Atente-se a 

secretaria para retirar a tarja preta dos autos, tendo em vista que não se 

trata de réu preso. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61390 Nr: 88-68.2013.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB, DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293/O/MT

 Face ao exposto, e, ante a ausência de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, REJEITO os 

embargos de declaração opostos, mantendo-se in totum a decisão 

embargada.Por fim, à secretaria para que CUMPRA in totum as 

determinações às fls.280/281.Publique-se. Intimem-se.Marcelândia-MT, 03 

de julho de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49365 Nr: 1190-33.2010.811.0109

 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: MANOEL MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária de aposentadoria por idade promovida por 

MANOEL MATIAS em detrimento do Instituto Nacional do Seguro Social – 

Inss.

Após compulsar os autos, verifica-se intimação ao requerente para que 

se dirija a secretaria, não sendo o mesmo encontrado por motivo de 

mudança de endereço.

Diante disso, DECLARO EXTINTA a presente ação por abandono de 

causa, o que faço com fundamento no artigo art. 485, III, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº. 13.105/15).

Sem custas, ante a benesse da gratuidade processual deferida à fl.16. 

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71443 Nr: 364-60.2017.811.0109

 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: Antônio Carlos Borin, FABIELLE SOFFA BORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões no prazo legal. 

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Antes da remessa ao Tribunal, observando o Sr. Gestor Judiciário as 

formalidades legais.

CUMPRA-SE.

Marcelândia, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72590 Nr: 1034-98.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRÉ FABRICADOS SINOP LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial interposta por 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT em face de PRÉ FABRICADOS SINOP 

LTDA – Me.

Verifica-se às fls. 60/62 transação entre as partes, as quais acordaram 

acerca do objeto da execução extra judice.

 Diante disso, requerem e homologação do acordo e a suspensão do feito 
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até o prazo final para adimplemento do valor.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo, bem como decreto a 

SUSPENSÃO do feito, até o decurso do prazo para o integral cumprimento 

, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Se, decorrido tal prazo sem que a parte credora noticie o cumprimento 

integral do acordo, independentemente de novo despacho, INTIME-SE 

pessoalmente as partes para manifestar, no prazo de dez (10) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente execução e levantamento das 

penhoras eventualmente existentes.

Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Marcelândia-MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68447 Nr: 482-70.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à (fl. 44/45), tudo mais 

que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade, motivo pelo qual, ratifico o recebimento da 

denúncia.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 04/09/2018 às 16hs30min .

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação às fls.06 e as 

testemunhas requeridas pela defesa às fls. 45 para comparecerem à 

audiência designada, sob as penas da lei.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIME-SE o defensor dos acusados para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70905 Nr: 57-09.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS DE SOUZA, LUCINEIDE BUENO 

DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fl. 61, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade, motivo pelo qual, ratifico o recebimento da 

denúncia.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 04/09/2018 às 15:30h.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação à fl. 07 e defesa à 

fl. 61.

 Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIME-SE o defensor , bem como o acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 33303 Nr: 2184-03.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUBARÃO MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 18403-0

 Vistos etc.Analisando autos, verifica-se que o requerido foi citado por 

edital (fl.51), manteve-se inerte, havendo necessidade de dar-se um 

curador ao requerido. Diante disso, e considerando que o anterior 

advogado nomeado não atuou até o presente momento, destitui-o da 

função e não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO 

o Dr. LANERELTON THEODORO MOREIRA, para promover a defesa do 

interesse da parte executada.1)Tomando em conta a natureza da causa, 

FIXO os honorários do mencionado advogado em 05 URH.Nos termos do 

artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o 

munus público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. (...)Oportunamente, na sentença do presente feito, 

será determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, 

com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.2)ANOTE-SE a presente 

nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.3)INTIMEM-SE o advogado mencionado para apresentar a 

defesa cabível, na forma da lei.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46489 Nr: 275-18.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFIRINO CHAVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE BARBOSA DE 

OLIVEIRA LIRA - OAB:67437

 Vistos etc.Analisando autos, verifica-se que o requerido foi citado por 

edital (fl.28/29), manteve-se inerte, havendo necessidade de dar-se um 

curador ao requerido. Diante disso, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Reginaldo Alves: Av. Colonizador José 

Bianchini, nº. 956-C, Centro, Tel. 9902-6064, Marcelândia/MT, para 

promover a defesa do interesse da parte executada.1)Tomando em conta 

a natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 05 

URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado 

nomeado para o munus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos. (...). Assim, o descumprimento 

dessas obrigações importará na substituição do Defensor Dativo e na 

perda do direito à remuneração, com devolução de eventual valor 

recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.2)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.3)INTIMEM-SE o advogado mencionado para apresentar a 

defesa cabível, na forma da lei.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48934 Nr: 759-96.2010.811.0109
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 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: VALDELIRIO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante da concordância manifestada pelo requerido às fls. 98-v, quanto 

aos cálculos do benefício (fls. 97), EXPEÇAM-SE a RPV respectiva, 

observado os critérios legais.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43786 Nr: 1194-75.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL BELLORINI MEZZALIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Moraes de Jesus - 

OAB:9479-A/MT

 Vistos, etc.

 DEFIRO o requerimento à fl.151, no que tange a suspensão do processo 

até a data de 27/12/2018.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de nova 

conclusão, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que for de 

direito, no prazo de dez (10) dias, sob pena de extinção.

 Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juíza de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47500 Nr: 1303-21.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARROS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a expedição do alvará, conforme já determinado à fl.107-v.

Destarte, em atendimento ao provimento nº 68/2018, CNJ, precedente a 

expedição deferida, INTIME-SE o Ministério Público para, querendo, interpor 

impugnação ou recurso, no prazo legal.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se, volte concluso.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70036 Nr: 1305-44.2016.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA BALIELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de conversão da busca e apreensão em ação 

executiva, nos termos do artigo 4º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. Assim, CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil, diploma que deve reger a hipótese, ante o que preconiza o 

princípio da aplicação imediata da lei processual.

3. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na 

mesma oportunidade, a parte executada (arts. 829, § 1º NCPC).

4. Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o Meirinho indagar ao 

executado acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes.

Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor 

Oficial de Justiça proceder constatação a fim de apurar se tratar de bem 

de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge.

 5. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida ao devedor contida 

no artigo 916 do Código de Processo Civil.

6. FIXO os honorários no valor correspondente a 10% (dez por cento) da 

execução. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (art. 827, § 

1º CPC).

7. Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do CPC.

8. Se necessário for, poderá o senhor meirinho utilizar-se dos benefícios 

do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

9. Atente-se a secretaria para que as intimações sejam feitas em nome do 

advogado indicado à fl.62.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65454 Nr: 511-57.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS, DBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte exequente à fl.52 pugna pela citação edilícia do executado 

Douglas Bonnmann de Lima e as últimas declarações de imposto de renda 

de Edvaldo Ferreira dos Santos com a finalidade de buscar bens passíveis 

de penhora.

Destarte, entendo que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, 

sendo que, in casu, vislumbro nos autos que houve a comprovação de ter 

a parte exequente esgotado todos os meios disponíveis à obtenção da 

informação perquirida, tendo em vista que o bacenjud à fl.27/28 e renajud, 

fl.50, foram infrutíferos, notadamente ante a não localização de valores e 

bens passíveis de penhora.

Diante disso, DEFIRO o pedido de remessa de Ofício a Receita Federal.

Destarte, expeça-se o respectivo oficio para que o órgão forneça as três 

ultimas declarações de renda em nome do devedor Edvaldo Ferreira dos 

Santos, após, voltando frutífera a solicitação, INTIME-SE o exequente para 

no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Caso voltem sem êxito à resposta do oficio pela Receita Federal, 

INTIME-SE o exequente pra que no prazo de 30 (trinta) dias requeira o que 

for de direito.

Quanto à citação edilícia, depreende-se que já foram realizadas diversas 

tentativas de intimação do executado Douglas Bonnmann de Lima, as 

quais restaram infrutíferas.

Diante disso, defiro e, DETERMINO que o executado seja intimado via 

EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao exequente para requerer 

o for de direito.

 Desatendido, ou não havendo indicação de bens, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 
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Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61332 Nr: 30-65.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAMMA FLORESTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Consubstanciado ao requerimento à fl.52 dos autos, o 

exequente pugna pelo redirecionamento da execução em face dos sócios 

corresponsáveis (fls.54), considerando a dissolução irregular da 

empresa..(...)..Desta forma, é plausível a solicitação requerida, quanto ao 

redirecionamento da execução aos sócios, tendo em vista que a 

executada (pessoa jurídica) não foi localizada (fl.50), motivo pelo qual 

DEFIRO o redirecionamento da execução pleiteada, contudo, por ora, 

indefiro os bloqueios requeridos em razão da necessidade de citação dos 

sócios informados, nos termos do art. 523 CPC.Neste diapasão, é 

uníssono o entendimento dos Tribunais quanto a possibilidade de 

redirecionamento da execução aos sócios, senão vejamos: TRF-4 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 20927 RS 2009.04.00.020927-5 

(TRF-4)Data de publicação: 10/01/2011Ementa: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1. O 

caso em foco é de redirecionamento de execução de título extrajudicial 

contra sócio da empresa executada, porquanto existem indícios de 

dissolução irregular da sociedade. 2. A não localização da empresa, no 

endereço constante dos cadastros da Receita Federal caracteriza indício 

de irregularidade no seu encerramento (elemento reforçado pela 

inatividade noticiada nos registros da Receita Estadual), com força a 

ensejar o redirecionamento da execução aos sócios identificados pelo 

exequente. 3. Agravo de instrumento provido Assim, expeça-se o 

respectivo mandado de citação/penhora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuem o pagamento do débito informado à fl. 62 e 64 dos autos. Não 

havendo o pagamento ou não sendo as partes localizadas, intime-se por 

derradeiro o exequente para no prazo de 20 (vinte) dias requerer o que 

for de direito. CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 03 de 

julho de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62420 Nr: 1102-87.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ZAMPARELLI DE MADEIRAS E 

MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.40, pelo prazo de 

um (01) ano, conforme ali requerido, nos termos do art. 40 da LEF.

Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de 20 (vinte) dias.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 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:

 Vistos etc.

Intime-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se 

quanto os cálculos apresentados pela contadoria do juízo às fls. 123 e 

seguintes (não numeradas).

Certifique-se o decurso, volte concluso.

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62944 Nr: 100-48.2014.811.0109

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BARBOSA DE 

OLIVEIRA LIRA - OAB:67437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

 Recebo o presente cumprimento de sentença.

 Cite-se/Intime-se na forma requerida, para que o executado efetue o 

pagamento da pensão alimentícia em atraso, bem como as que se 

vencerem no curso do processo, no prazo legal de três (03) dias, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil (artigo 528 do CPC e Súmula 309 do STJ).

 DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

 Proceda-se a atualização processual necessária.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62525 Nr: 1210-19.2013.811.0109

 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: MAJUR AUTO PEÇAS E SUPERMERCADO LTDA - ME, 

ZORAIDA VALADARES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14070, Elisangela Marcari - OAB:MT - 10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos etc.

Em que pese o pedido de julgamento antecipado da lide requerido pelo 

requerido às fls. 115/179, verifica-se que a parte autora pugna pela 

produção de provas testemunhais, documentais e periciais às fls. 

246/247.

Destarte, DEFIRO a produção de prova requerida, sendo as testemunhais, 

bem como, o depoimento pessoal do representante do requerido solicitado 

à fl. 246 pela parte autora, e as provas documentais já que o requerido 

não juntou devidamente em sua contestação o contrato objeto da lide.

Desta forma, determino a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em favor do 

requerente, consumidor hipossuficiente que litiga contra empresa bancaria 

de âmbito nacional, estando comprovados a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência. Assim, determino que o requerido traga 

aos autos o contrato original firmado entre as partes, bem como, ficando 

ao seu encardo a comprovação de que as cláusulas não são abusivas.

 Indefiro, por enquanto, a prova pericial, por entender que não há 
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necessidade neste momento.

Assim, DESIGNO audiência de instrução para o dia 04/10/2018, às 14:10 

horas.

Porquanto, INTIMEM-SE as partes para comparecem à audiência 

designada, devendo depositar rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de intimação do Juízo, nos termos do art. 455, 

CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 3 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75251 Nr: 526-21.2018.811.0109

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, ARNÓBIO VIEIRA DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 55/56, determinando a expedição de alvará para 

transferência do valor para a conta indicada na petição.

Destarte, em atendimento ao provimento nº 68/2018, CNJ, precedente a 

expedição deferida, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, interpor 

impugnação ou recurso, no prazo legal.

Após a manifestação ou decurso de prazo da parte autora, assim na 

mesma oportunidade, devera a parte autora manifestar-se sobre as 

alegações da requerida, principalmente sobre a questão levantada da falta 

de empenho.

Após, não havendo recurso quanto ao alvará, a fim de dar cumprimento à 

decisão, OFICIE-SE à Conta Única para que proceda à vinculação, a estes 

autos, do valor de R$ 7.314,10 (sete mil trezentos e quatorze reais e dez 

centavos), conforme o constante às fls. 52/53.

Em seguida, voltem os autos conclusos para a expedição do alvará e 

demais atos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73404 Nr: 1459-28.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA CARNEIRO LIMA, OZEIAS DE 

PAULA SOARES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos em correição.

Intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões no prazo legal. 

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Antes da remessa ao Tribunal, observando o Sr. Gestor Judiciário as 

formalidades legais.

CUMPRA-SE.

Marcelândia, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 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:

 Vistos em correição.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência ou não da idade rural, qualidade de segurado, 

carência, bem como prescrição do direito.

Quanto as preliminares de arguidas em contestação à fls. 23/24, no que 

tange a prescrição quinquenal, verifico sua inocorrência, pois, 

considerando a data do indeferimento administrativo (29/07/2017 - fls.16), 

e, a data da interposição da presente ação (14/02/2018), não há o 

decurso de tempo superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual, afasto a 

prescrição levantada.

 Porquanto, às demais questões de fato cabem à parte autora o ônus de 

comprovar sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, 

especialmente, a testemunhal.

Ademais, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de 

Processo Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, remetam-se os autos conclusos 

para o registro, no sistema, da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA para o dia 05 DE SETEMBRO DE 2018, às 13:00 HORAS.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se. INTIMEM-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70728 Nr: 1666-61.2016.811.0109

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON MITSURU AIZONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0, MARCELLA VALADARES NOGUEIRA FRANCO PEREIRA - 

OAB:18.908

 Vistos em correição.Diante da manifestação às (fls.83), e não sendo 

possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o DR. PAULO CÉSAR 

BARBOSA DOS SANTOS, para promover a defesa de MARISA TERUKO 

AIZONO.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados(...) Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para defender os 

interesses da requerente, ajuizando a medida cível adequada ao 

caso.3)Quanto aos honorários, deixo para arbitrá-los na demanda cível, 

uma vez que o seu valor dependerá da medida adotada pelo 

causídico.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 03 de 

julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 69170 Nr: 790-09.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON ROBSON DA SILVA SOUSA, MARA 

ELISABETE FENSTERSEIFER, FABIANA CRISTINA FENSTERSEIFER, 

Marcelo Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47170 Nr: 956-85.2009.811.0109

 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: ADELIA DE JESUS SILVA VERONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos, etc.

Verifica-se controvérsia quanto aos cálculos para fins de cumprimento de 

sentença, assim, vista à contadoria do juízo para elaboração dos cálculos.

Após, com os cálculos, independente de novo despacho, intimem-se as 

partes para manifestarem no prazo comum de 10 (dez) dias.

Por conseguinte, certifique-se o decurso de prazo, volte concluso.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72430 Nr: 931-91.2017.811.0109

 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: DIVINO APARECIDO SALES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência do preenchimento dos requisitos da concessão 

de pensão por morte, perda ou não da qualidade de segurado, cabendo à 

parte autora o ônus de comprovar sua tese pelos meios de provas 

admitidos em direito, especialmente, a testemunhal.

Fixo como pontos controvertidos o preenchimento dos requisitos para 

concessão do pleito, comprovação de vínculo e dependência econômica.

Quanto ao requerimento da parte autora à fl.42, verifica-se que houve a 

citação da requerida através da remessa física dos autos a sua 

Procuradoria, conforme se comprova através do recebimento à fl.39-V, 

corroborado através da certidão de decurso de prazo à fl.40-v.

Assim, diante do teor das certidões acostadas aos autos, DECRETO a 

revelia da parte ré.

Ainda, o feito deverá prosseguir com realização de instrução, contudo, se 

fazendo desnecessária a intimação do réu revel para os demais atos, 

contra ele correndo os prazos independentemente de intimação, a partir 

de cada ato decisório.

Destarte, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, CPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Código de Processo 

Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, remetam-se os autos conclusos 

para o registro, no sistema, da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA PARA O DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 17:10 HORAS.

INTIMEM-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66608 Nr: 1006-04.2015.811.0109

 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: RENILDE DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese o encerramento da instrução processual, verifica-se in 

causu a imprescindibilidade da realização de estudo social.

Destarte, com a urgência que o caso requer, DETERMINO a realização de 

estudo social na residência da autora e, com a respectiva entrega do 

laudo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, intimem-se se as partes para no prazo de 05 (cinco) dias tomarem 

ciência do laudo, logo, voltem os autos conclusos para sentença.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67386 Nr: 1342-08.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPLDR, ASLDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LQDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aloisio da Rosa Hass - 

OAB:9038/MT

 -SENTENÇA-

Vistos etc.

 Trata-se de pedido de homologação de acordo extra judice, em ação de 

execução de alimentos entre LÁZARO QUIXABEIRA DA ROCHA e KETLIN 

PRICILA LIMA DA ROCHA.

 Às fls.38/40, as partes informam a celebração de acordo de forma 

amigável mediante o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), que compreende a integralidade dos valores executados entre 

DEZEMBRO/2015 até MARÇO/2018, bem como, a acordante KETLIN 

PRICILA LIMA DA ROCHA, tendo alcançado a maioridade e tendo formado 

unidade familiar expressamente exonera o pai LÁZARO QUIXABEIRA DA 

ROCHA do pagamento de pensão alimentar.

 Relatei.

DECIDO.

Do que consta nos autos, verifica-se que as partes litigantes celebraram 

acordo extrajudice, no qual pactuam pagamento da dívida objetos dos 

autos.

Assim, considerando o acordo realizado entre as partes (fl.38/40), 

homologo o presente, e, por conseguinte JULGO EXTINTO a presente ação 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, com data a viger a partir da presente homologação.

Desnecessário o decurso de prazo recursal e, quitadas as custas por 

ventura existentes, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela.

P.R.I.C.

 Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67387 Nr: 1343-90.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPLDR, ASLDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LQDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aloisio da Rosa Hass - 

OAB:9038/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de homologação de acordo extra judice, em ação de 

execução de alimentos entre LÁZARO QUIXABEIRA DA ROCHA e KETLIN 

PRICILA LIMA DA ROCHA.

 Às fls.38/40, as partes informam a celebração de acordo de forma 

amigável mediante o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), que compreende a integralidade dos valores executados entre 

DEZEMBRO/2015 até MARÇO/2018, bem como, a acordante KETLIN 

PRICILA LIMA DA ROCHA, tendo alcançado a maioridade e tendo formado 

unidade familiar expressamente exonera o pai LÁZARO QUIXABEIRA DA 

ROCHA do pagamento de pensão alimentar.

 Relatei.

DECIDO.

Do que consta nos autos, verifica-se que as partes litigantes celebraram 

acordo extrajudice, no qual pactuam pagamento da dívida objetos dos 

autos.

Assim, considerando o acordo realizado entre as partes (fl.38/40), 

homologo o presente, e, por conseguinte JULGO EXTINTO a presente ação 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, com data a viger a partir da presente homologação.

Desnecessário o decurso de prazo recursal e, quitadas as custas por 

ventura existentes, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela.

P.R.I.C.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48701 Nr: 526-02.2010.811.0109

 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: JOÃO ODIL BATISTA 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

 Vistos, etc.

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se decisão à fl. 193.

 Às providências.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48977 Nr: 802-33.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerido para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste sobre a Cota Ministerial de fls. 330.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60029 Nr: 883-45.2011.811.0109

 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: JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA

 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: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que as demais testemunhas não foram intimadas, redesigno 

a solenidade para a data de 04/10/2018 às 15h.

Intimem-se as testemunhas arroladas às fls. 293 e as de fls. 300.

Atente-se a Secretaria para as intimações, considerando que se trata de 

processo meta 2.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50029 Nr: 566-47.2011.811.0109

 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: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, JUCIRLEI 

APARECIDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUZA, 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que as demais testemunhas não foram intimadas, redesigno 

a solenidade para a data de 04/10/2018 às 15h.

Defiro o pedido de desistência da testemunha Valdir Juscelino dos Santos.

Intimem-se as testemunhas arroladas às fls. 338-V e as de fls. 348.

Atente-se a Secretaria para as intimações, considerando que se trata de 

processo meta 2.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49524 Nr: 60-71.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEUSA A. PRADA DROGARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 (17) Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69893 Nr: 1249-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO G. B. EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (17) Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62256 Nr: 941-77.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DOS SANTOS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (17) Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64545 Nr: 1373-62.2014.811.0109

 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: GUARANI MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Trata-se de ação de cobrança, proposta por GUARANY MECANICA 

INSDUSTRIAL LTDA - EPP em face do MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT, 

para recebimento de serviços prestados pela empresa/autora nos anos de 

2008 e 2009, os quais não foram pagos sob a argumentação inicial de 

inexistência de recursos financeiros e, com a mudança de gestão, de que 

não foram encontrados processos licitatórios ou empenhos referentes às 

despesas ora cobradas. À fl. 266, foi recebida a inicial em todos os seus 

termos e fundamentos, bem como os documentos juntados na exordial de 

fls. 09/265. A parte foi citada em 05/02/2015 para apresentar contestação. 

Às fls. 271 consta certidão de decurso de prazo sem apresentar 

contestação.(...) No entanto, tratando-se de cobrança de ente público e 

diante da indisponibilidade dos bens públicos, verifico que o efeito material 

da revelia, de presunção de veracidade das alegações da parte autora, 

não deve ocorrer, de acordo com o previsto no art. 345, II, do 

CPC.Procedo ao saneamento do processo, resolvendo as questões 

preliminares e fixando os pontos controvertidos. Verifico que não há nos 

autos questões preliminares arguidas.Fixo como ponto controvertido a 

prestação de serviços para a Prefeitura, mesmo sem licitação, nos anos 

de 2008 e 2009, pela requerente.Considerando que a parte requerida 

manifestou-se nos autos é de rigor a aplicação do art. 349 do CPC, 

oportunizando a ela, mesmo revel, a produção de provas, uma vez que a 

instrução probatória ainda não está encerrada.Desta forma, intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 dias, informarem se desejam produzir outras 

provas nos autos.Após, voltem os autos conclusos.Marcelândia/MT, 05 de 

julho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41343 Nr: 96-89.2006.811.0109

 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): ADILSON FRANCISCO FISTAROL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 Vistos etc. Trata-se de execução fiscal, promovida pelo INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS em face 

de ADILSON FRANCISCO FISTAROL, consistente na CDA nº 

510000000028.Citado, o executado interpôs incidente de 

pré-executividade, alegando prescrição do título executivo e falta de 

interesse de agir às (fls. 119/139).Por seu turno, a exequente impugnou a 

exceção (fl. 141/152), discorrendo sobre a inexistência de prescrição e 

alegações de sua competência. Relatei.DECIDO.Versam os autos sobre 

ação de execução fiscal, que tem como objeto o recebimento de crédito 

descrito em CDA.Como é cediço, a exceção de pré-executividade, embora 

careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência 

como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular 

temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que 

prescindam de dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 393 

do Superior Tribunal de Justiça: (...) Portanto, tenho que estas questões 

devem ser levantadas em eventual embargos, processo de conhecimento, 

que possui dilação probatória. Com esses fundamentos, REJEITO a 

exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da 

execução fiscal até a satisfação do crédito.INTIME-SE a exequente para 

dar prosseguimento ao feito executório, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito.À Secretaria para que substitua a capa dos 

autos, que está toda rasgada, por uma nova.Cumpra-se. 

Intime-se.Marcelândia, 05 de julho de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60473 Nr: 430-16.2012.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FRANCISCO FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique Bezerra 

Fonseca - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que já houve contestação e impugnação à contestação, 

prolato a seguinte decisão saneadora:

Com relação à questão preliminar aventada em contestação, verifico que 

não deve prosperar, pelos motivos abaixo expostos:

a) Com relação à tese de incompetência da Justiça Estadual, verifico que 

tal argumento deve ser afastado, uma vez que as demandas incidentais 

conexas às execuções fiscais, em comarcas que não possuem sede de 

Justiça Federal, serão de competência da Justiça Estadual do domicílio do 

executado. Esse entendimento decorre do art. 109, §3º, da CF/88 c/c art. 

15, I, da Lei 5.010/66, com redação anterior à modificação perpetrada pela 

Lei 13.043/14, que deu fim a competência delegada nas execuções fiscais 

federais. Portanto, a partir de 2014 as ações fiscais federais são 

ajuizadas somente na Justiça Federal, mesmo que na comarca não haja 

sede, no entanto, os Juízos Estaduais continuam competentes e 

responsáveis pelos julgamentos das que foram ajuizadas anteriormente.

Afastada a preliminar, fixo como ponto controvertido o seguinte:

a) A regularidade da inscrição do nome do executado no CADIN após o 

oferecimento de caução idônea (nos autos de embargos à execução) e 

pelo fato do débito estar sendo discutido judicialmente.

Assim sendo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, informarem 

ao Juízo se pretendem produzir outras provas.

Em caso negativo, voltem os autos conclusos, com urgência, para a 

sentença.

 Certifique-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 05 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42333 Nr: 54-40.2006.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 532 de 656



 PARTE AUTORA: ADILSON FRANCISCO FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Fistarol - OAB:PR 

27.906, Djalma Salles Júnior - OAB:29.410-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos no prazo 

legal. Após, com urgência, voltem os autos conclusos para a decisão.

 Certifique-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 05 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65216 Nr: 377-30.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Rocha Morgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.Revogo a nomeação efetuada à fl.43.Destarte, não sendo 

possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dra GABRIELE 

BORIN NAVARRO para promover a defesa do interesse do réu AMAURI 

ROCHA MORGADO. Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 05 URH, considerando que a 

instrução processual já está encerrada e falta a apresentação das 

alegações finais.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados(...)Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para apresentar 

alegações finais.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60034 Nr: 888-67.2011.811.0109

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOESTE INSTALAÇÕES E CONTRUÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208, RENATO C - OAB:, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA - OAB:7.709-B, EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO - 

OAB:5.776, LUCIANA AMÁLIA ALVES - OAB:9.534, RAIMUNDO 

PACHECO SAMPAIO - OAB:11.397

 Vistos.

 Em razão do falecimento do perito nomeado às fls. 141, intime-se as 

partes para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem se desejam a 

nomeação de outro perito ou a de um oficial de justiça avaliador.

 CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo, volte concluso.

 Marcelândia/MT, 04 julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 34270 Nr: 2109-61.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CARDOSO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO DE 

ARAÚJO - OAB:44094, JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:16500/B, 

JULIANO GOULART MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A, MÁRCIA REGINA 

DE ARAÚJO PAIVA - OAB:134.910, MAURO HENRIQUE CASSEB FINATO 

- OAB:161.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se decisão à fl.240.

 Às providências.

Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48938 Nr: 763-36.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO MELO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE SILVA BARBOSA DE 

LIMA - OAB:16.619, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

OAB:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63384 Nr: 498-92.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERLEONY INDUSTRIALIZADOS DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.200, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50022 Nr: 559-55.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCK, OMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, requerido à fl. 102.

 Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 
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RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

Neste caso, expeça-se mandado de penhora do bem.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 Após, volte concluso.

Marcelândia, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substitut

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60097 Nr: 29-17.2012.811.0109

 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: MARIA DA PENHA MATIAS

 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: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante da concordância manifestada pelo requerido às fls. 142v/143, 

EXPEÇA-SE a RPV respectiva, observado os critérios legais.

Após, intime-se pessoalmente a parte autora quanto à liberação do crédito 

(alvará), bem como, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar quanto ao 

cumprimento.

Após, volte concluso.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61382 Nr: 80-91.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ELIDIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.39, 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

 Vistos, etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por Inês 

Barbosa do Nascimento em face do Município de Marcelândia/MT, 

lastreada na sentença proferida nestes autos à fls. 289/300.

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 536, § 1º, CPC).

2) Apresentada impugnação (art. 536, § 4º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42770 Nr: 224-75.2007.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO LAVRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRIANTE, EMERLINA MARIA CÉLIA 

ALVES BRIANTE, ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI, 

APARECIDO BRIANTE, OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE, LAELSON 

JURANDIR BRIANTI, ENIR COELHO BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIANA APARECIDA BARBIERI - 

OAB:230024, SUELI ALEXANDRINA DA SILVA - OAB:279865/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Silveira Arruda - 

OAB:47049/SP, José Roberto Loureiro - OAB:19.021-PR, Luiz 

Zanzarine Neto - OAB:9.340-PR, Maria Lucia Zanzarine - 

OAB:13.667-PR, Mauro Dalarme - OAB:18606/PR

 Vistos, etc.

À secretaria para que certifique o decurso de prazo.

Após, com as cautelas e baixas respectivas, ARQUIVEM-SE os autos.

 Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 23843 Nr: 1225-32.2006.811.0109

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIR CANGUSSU NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI AMARAL TARTAGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, Darci da Silva Campos - OAB:284826/SP, Jadeir 

Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, Sérgio Luiz Pereira Leite - 

OAB:SP 45.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELVÉCIO GUSTAVO 

RODRIGUES MORAIS - OAB:99523

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, vista às partes para alegações finais 

no prazo simultâneo de 10 dias.

Em seguida, voltem os autos para a sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h30min 

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, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 16082 Nr: 1181-13.2006.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIR CANGUSSU NOGUEIRA, ESPÓLIO DE JAIR 

PEREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI AMARAL TARTAGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci da Silva Campos - 

OAB:284826/SP, Francilena Alves - OAB:44662/MG, Lanereuton 

Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B, Sérgio Luiz Pereira Leite - 

OAB:SP 45.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELVÉCIO GUSTAVO 

RODRIGUES MORAIS - OAB:99523
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 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, vista às partes para alegações finais 

no prazo simultâneo de 10 dias.

Em seguida, voltem os autos para a sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h30min 

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, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 11623 Nr: 1034-84.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI AMARAL TARTAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIR CANGUSSU NOGUEIRA, ESPÓLIO DE 

JAIR PEREIRA NOGUEIRA, Amintas de Freitas Junior, VITOR NOGUEIRA DE 

FREITAS, ANGELA MARIA CANGUSSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELVÉCIO GUSTAVO 

RODRIGUES MORAIS - OAB:99523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci da Silva Campos - 

OAB:284826/SP, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, 

Sérgio Luiz Pereira Leite - OAB:SP 45.368

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, vista às partes para alegações finais 

no prazo simultâneo de 10 dias.

Em seguida, voltem os autos para a sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h30min 

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, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70536 Nr: 1520-20.2016.811.0109

 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: CARLOS CESAR RIBEIRO DE FREITAS

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63752 Nr: 788-10.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BUFFON LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino o cancelamento da audiência designada para o dia e 

21/07/2018, às 16h00m, ainda, retire da pauta a audiência designada.

Destarte, REDESIGNO a audiência de suspensão condicional do processo 

para a data de 18/09/2018, às 17h30min.

Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72235 Nr: 816-70.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13.968

 -SENTENÇA-

 Vistos etc.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência, instaurado em face 

DENISE NUNES DA SILVA, pela prática, em tese, do crime descrito no 

artigo 50 da Lei nº 9.605/98 (dano ambiental).

O Ministério Público pugna pela extinção da punibilidade, face a 

consumação da prescrição da pretensão punitiva.

Fundamento,

DECIDO.

Visto não ter sobrevindo nenhuma causa interruptiva da prescrição depois 

da consumação do delito, em julho de 2012 a junho de 2013 (data do fato), 

já que a pena imposta pelo delito cometido é de 03 (três) meses e 1 (um) 

ano de detenção e multa, assim, a prescrição da pretensão em abstrato se 

opera em 4 (quatro) anos, conforme os termos do inciso V do artigo 109 

do CP.

Assim, face ao exposto, diante da consumação da prescrição, ex vi do 

disposto no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, ambos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DENISE NUNES DA 

SILVA.

Por fim, DETERMINO que seja remetida cópia integral dos autos ao IBAMA 

e a SEMA/MT para que adotem as medidas necessárias à recomposição 

do dano ambiental decorrente da conduta descrita nos autos ou 

comuniquem a não adoção das medidas reparadoras e os motivos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia-MT, 04 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42420 Nr: 2611-97.2006.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S&LL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cynthia Durante - OAB:10282, 

Julio Cesar de Carvalho Junior - OAB:10.032-MT

 Vistos etc.

Consoante à certidão à fl. 270, defiro o requerimento do exequente (fl. 

266/267).

1-EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

2-Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.
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3-Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

4-Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente 

para pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 04 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37271 Nr: 1750-14.2006.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos em correição.

DEFIRO a petitória de (fls. 83).

EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

DEFIRO ainda, subsidiariamente, a busca de veículos, via Sistema 

RENAJUD requerido à (fls. 83). Caso seja encontrado bem passível de 

penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

 .

Restando infrutíferas as informações acima, expeça-se mandato de busca 

via INFOJUD para que seja apresentadas as declarações de imposto de 

renda dos últimos 5 anos informado na certidão , com resultado INTIME-SE 

o exequente para manifestação requerendo o que for de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Se a penhora for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte Executada, 

para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo legal.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo legal, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66894 Nr: 1150-75.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI AMADEU SIMONETTI, DANIEL AUGUSTO 

FIORESE MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 Vistos etc.Analisando as defesas prévias apresentadas pelos réus às 

fls.49 e 90, tudo mais que dos autos consta, prima facie, verifico não 

incidir nenhum caso de absolvição sumária previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal ou de extinção de punibilidade.No tocante as 

preliminares arguidas por ambos denunciados (inépcia da denúncia e 

ausência de justa causa), estas não devem ser acolhidas, mormente, em 

face da ausência de subsídio jurídico para tanto.(...).Ainda, quanto ao 

pedido de reconhecimento da prescrição da pretensa punição estatal, 

igualmente, não há que se reconhecer, explico: verifica-se que da data da 

prática delitiva (18/05/2015) até o recebimento da denúncia à fl.44, em 

04/04/2016 não se transcorreu mais de 11 meses.Assim, não há que se 

falar em prescrição da pretensão punitiva, mormente, porque não houve o 

decurso de prazo estampado no art.109 e seus incisos, do Código Penal. 

Diante do não acolhimento das preliminares arguidas e, ausente causa de 

absolvição sumária, com a finalidade de dar continuidade ao feito 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 17 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 13:30 HORAS.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na 

denúncia, fl.06, bem como as arroladas pelas defesas às fls. 59 e 98-v/99 

para comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.Sendo o 

caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 04 de julho 

de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46956 Nr: 740-27.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO ROBERTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALVA BRASSO ROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 SENTEÇA-

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de cobrança promovido por Gonçalo Roberto Gomes em 

face de Adalva Brasso Roto.

Conforme se verifica nos autos (fl.113), a parte autora não foi localizada 

no endereço informado na inicial, bem como, não atualizou seu atual 

paradeiro.

É o breve relatório.

 Decido.

Consubstanciado as informações certidões, verifica-se no caso em tela 

abandono da causa, uma vez que, a parte autora quedou-se inerte, 

deixando de praticar ato de sua competência e abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias.

Destarte, com base nos fundamentos acima e nos termos do art. 485, inc. 

III, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO sem 

julgamento de mérito.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o decurso de prazo, efetuado o pagamento das custas processuais, 

se for o caso.

ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Marcelândia/MT, 03 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Comarca de Matupá

Portaria

PORTARIA Nº 22/2018

A Dra. SUELEN BARIZON, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, amparado no que dispõe o 

Art. 81, letra “b” e 86, parágrafo 1º da Lei nº 4964/85 (Código de 

Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE), e Capítulo II, 

Art. 6°, §4° da CNGC Extrajudicial (Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça) que determina ao Magistrado a realização 

de correição nos ofícios da justiça a ele sujeito,

RESOLVE:

Art. 1°- DETERMINAR a realização de Correição Ordinária, na Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil desta Comarca para o dia 02/08/2018, às 13 horas;

Art. 2°- Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos 

trabalhos correcionais, prorrogável por igual período, em caso de extrema 

necessidade, conforme Capítulo II, Art. 13 da CNGC Extrajudicial.

 Para tanto, convoco desde já, todos os serventuários, Advogados, 

Promotores, Autoridades Civis, Militares e o Público em geral, para 

acompanhamento dos trabalhos, desde a sua instalação, no dia e hora 
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mencionados até a sua finalização.

 Durante o serviço correcional, que só será suspenso por motivo de força 

maior ou interesse da justiça, não ocorrerá qualquer tipo de interrupção do 

expediente. Deverão ser examinados livros, papéis, atos e tudo mais que 

se relacionar com o expediente, podendo os interessados promover 

qualquer tipo de reclamação ao Juiz Corregedor, que permanecerá 

durante os trabalhos à disposição do público, desde que tenham razões 

plausíveis para reclamar, ou ainda, proporem sugestões que venham 

contribuir para o aprimoramento dos órgãos judiciais.

 Designo a servidora Priscielem da Silva Rodrigues e Dorisval Santana de 

Moura para secretariar o trabalho correicional.

 E, para que ninguém alegue desconhecimento, determina a MMª. Juíza a 

intimação de todos os jurisdicionados para conhecimento.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Matupá, 05 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55586 Nr: 1564-04.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS FERREIRA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de:a)DECLARAR NULO o contrato de adesão nº 002195 – 

GRUPO D – COTA 50, nos termos do art. 39, IV do CDC e art. 166, II do CC 

firmado com a requerida J. B. AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA – 

ME;b)DETERMINAR a restituição dos valores comprovadamente pagos que 

perfaz o montante de R$ 11.466,66 (onze mil e quatrocentos e sessenta e 

seis reais e sessenta e seis centavos) devidamente atualizados com juros 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, 

ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada 

parcela;c)CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 7.240,00 

(sete mil e duzentos e quarenta reais) a título de dano moral, com juros de 

mora de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir desta data (STJ, 

Súmula 362).Condeno, ainda, o requerido no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

25 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52263 Nr: 412-52.2013.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ALBERTO NOGUEIRA, ROSANE 

GALARRAGA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 412-52.2013.811.0111 (Código 52263)

Classe – Assunto: Rescisão do Contrato

Requerente: HSBC Bank Brasil S.A.

Requeridos: Mario Alberto Nogueira e Rosane Galarraga Nogueira

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pela parte requerida (f.180).

Para tanto, oficie-se ao gerente geral da agência do Banco Bradesco, 

solicitando informações acerca da entrega do bem imóvel descrito nos 

autos, e consolidação da propriedade em favor do requerente.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão de f.160 e a petição de f.161-162.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53122 Nr: 1238-78.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIBERTO KAEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53122

Processo nº 1238-78.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Rudiberto Kaefer

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Cumprido o acima exposto, em nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29328 Nr: 1573-10.2007.811.0111

 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: Maria da Penha Laass Borghe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29328.

Processo nº 398/2007

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria da Penha Laass Borghe

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Cumprido o acima exposto, em nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 25 de junho de 2018.

Suelen Barizon
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35401 Nr: 243-36.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FERREIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35401.

Processo nº 243-36.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária.

 Requerente: Sergio Ferreira Brandão

Requerido:Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono do exequente ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

NCPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 25 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36417 Nr: 1258-40.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AGENOR DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36417.

Processo nº 1258-40.2011.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Requerente: Antonio Agenor de Matos

Requerido:Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos às 

fls.171-172.

Inexistindo oposição, homologo o cálculo juntado às fls.173-175.

EXPEÇA-SE a competente RPV.

INTIME-SE a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Cumprido o acima exposto, em nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51050 Nr: 942-90.2012.811.0111

 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: MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51050.

Processo nº 942-90.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Manoel da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Cumprido o acima exposto, em nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30142 Nr: 599-36.2008.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDC, APMDC, JANETE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30142.

Processo nº 159/2008.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Janete Martins e Outros.

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Cumprido o acima exposto, em nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 25 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73757 Nr: 830-14.2018.811.0111

 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): Município de Matupá/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA NOMEADA, DR. ANDREIA VAREA ACERCA 

DA DECISÃO ABAIXO PARA QUE NO PRAZO LEGAL MANIFESTE-SE

 Despacho: Vistos em correição. [...] Ante o exposto, num juízo de 

ponderação de interesses, dada a urgência relatada nos autos e a 

relevância do direito invocado, feitas essas considerações, DEFIRO 

parcialmente o pedido de tutela de urgência para AUTORIZAR, como 

providência preliminar, a INTERNAÇÃO HOSPITALAR da requerida Rosana 

Aparecida Maia Ribeiro, submetendo-a a avaliação médica especializada 
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em psiquiatria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o qual deverá 

atestar a sua sanidade mental, bem como atestar acerca da necessidade 

ou não da internação compulsória e eventual suficiência de tratamento 

ambulatorial. CITEM-SE e INTIMEM-SE o Município e o Estado requeridos 

para apresentarem contestação no prazo legal, bem como para 

submeterem a requerida a todos os exames/tratamento/intervenções que 

se fizerem necessários para garantia da saúde e vida desta. NOMEIO 

como curador especial da requerida, a advogada Dra. Andreia Ferdinando 

Varea, que a representará processualmente, salvaguardando seus 

interesses. Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários 

da mencionada advogada em 06 (seis) URH (Unidade Referencial de 

Honorários), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT. Intime-se 

a advogada nomeada curadora acerca da presente decisão. 

Cientifique-se o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50696 Nr: 576-51.2012.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVINA BOHRER YOUNES, FAISAL 

IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 I N T I M A Ç Ã O DO() ADVOGADO, DR(ª): MAYCON A. CHAGAS DE 

LIMA (OAB - 21.831-O / MT), POR TODO O CONTEÚDO DO 

DESPACHO/CERTIDÃO AO FINAL TRANSCRITO, PARA QUE NO PRAZO DE 

03 (TRÊS) DIAS , DEVOLVA OS AUTOS ACIMA INDICADOS A ESTE 

CARTÓRIO SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS 

PENALIDADES CABIVEIS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-06.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOPES SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAINE MOLINA JUNIOR OAB - MT0021264A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE MATUPA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

I N T I M A Ç Ã O da parte autora, para, querendo, apresentar impugnação 

à contestação, ou informar se pretende produzir outras provas, no prazo 

legal.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64036 Nr: 1445-87.2017.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecilio de Jesus Gaeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:19506/O, David Garon Carvalho - OAB:19440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando D'Amico Madi - 

OAB:MT - 14.322, MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - 

OAB:19815/O

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a determinação de Ref: 12, fica a audiência 

de conciliação designada para o dia 24 de outubro de 2018, às 13 horas e 

30 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 716-61.2017.811.0030

 AÇÃO:  P roced imen to  Conc i l i a tó r i o -> Inc i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Antonia da Silva Lima dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Bradesco Previdência e 

Vida AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Júnior - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança proposta por Janete Antônia da Silva Lima 

dos Reis em face de Banco Bradesco SA e Bradesco Vida e Previdência 

SA, ambos qualificados nos autos. Pugna a requerente pela condenação 

das requeridas ao pagamento do seguro realizado pelo Sr. Ramiro 

Queimado, cuja beneficiária era a autora.

 À ref.4 foi determinada que a autora comprovasse a sua hipossuficiência, 

bem como informasse a respeito de sua profissão.

Juntada de comprovante de rendimentos, à ref. 10.

É o relatório. Decido.

 I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA e DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Tendo em vista o comprovante de renda, bem como os documentos 

anexados aos autos, defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada 

a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

Recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais.

 II – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Designe-se audiência de conciliação em conformidade com a pauta do 

conciliador.

Caso a requerida não tenha interesse na autocomposição, deverá 

manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do NCPC.

 Não havendo conciliação a parte requerida deverá apresentar 

contestação em até 15 (quinze) dias após a realização desta.

Após a apresentação da contestação, havendo preliminares intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias, em 

não havendo voltem-me conclusos para deliberações.

III – DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A).

Caso o(a) requerido (a) não seja encontrado(a) no endereço fornecido 

pela parte autora, intime-a para informar o endereço atualizado do(a) 

requerido(a), no prazo de 15 (quinze) dias.

III – ASPECTOS FINAIS

Conforme exposto, determino:

a) A citação da parte requerida;

b) A intimação das partes para comparecerem em audiência de 

conciliação designada acima.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54024 Nr: 2287-38.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenir Ferreira de Magalhães., Michele de 

Almeida Danelichen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375, Defensoria da Comarca de Nobres - MT. - 

OAB:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as defesas dos acusados para manifestarem 

acerca da não localização da vítima, Sebastião, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55036 Nr: 634-64.2016.811.0030

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 539 de 656



 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGB, MFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto André da Rosa Migueis 

- OAB:14.738-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:15829-A/MT, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15.481/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam as partes e o Ministério Público intimadas para, no prazo 

legal, se manifestarem acerca do laudo de estudo social acostado na Ref. 

121.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-24.2011.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BB SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA OAB - MT0015973A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Inicialmente verifico que já houve prolação de 

sentença de extinção da execução, haja vista que a exequente requereu 

a extinção do processo afirmando que houve o pagamento integral do 

débito (ID 1320475). Em relação ao petitório retro, certifique-se a inércia da 

exequente. Em havendo inércia da parte autora, defiro o pedido de 

levantamento de valores requerido pelo executado. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-42.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DAMACENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. Acolho pedido de desistência recursal. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010188-18.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO OAB - MT0009178S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PINA RESENDE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (EXECUTADO)

PINA RESENDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANE VIEIRA NUNES OAB - MG124564 (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Altere-se a classe processual para cumprimento 

de sentença. Tendo em vista o pagamento do débito, bem como a 

concordância da parte autora com o valor depositado em juízo, extingo o 

processo, com base no art. 924, II, do CPC. Sem custas e taxa judiciária, a 

teor do que dispõe o art. 55, paragrafo único da lei 9.099/95. Expeça-se 

alvará de levantamento conforme requerido pela parte autora, devendo o 

valor depositado em juízo, ser transferido para na conta bancária indicada. 

Intimem-se as partes acerca do teor da presente deliberação, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010288-70.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Altere-se a classe processual para execução de 

título judicial. Considerando a inércia da exequente arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010113-42.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELI DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

Provimento 68/2018 do CNJ. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-41.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NICE BISPO FREIRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572/O (ADVOGADO)

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018 do CNJ. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-55.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu, bem como 

não apresentou documento que comprovasse a justificativa apresentada. 

Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 

9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-46.2014.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018 - CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-11.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FLEURY DA MOTA (REQUERENTE)

TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO OAB - MT17213/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018-CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-33.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR EMILIA ESTAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018-CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-67.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA XAVIER DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018-CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-82.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL MANOEL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572/O (ADVOGADO)

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018-CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000115-72.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DE JESUS PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018-CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-90.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018-CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 
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observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-96.2014.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018-CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-69.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINA DE PINHO COSTA (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)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018-CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-81.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANIA DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018-CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-73.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018-CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000105-28.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018-CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010125-90.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DE JESUS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA OAB - MT19805/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Resolução 68/2018-CNJ. 2 – Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-70.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu, bem como 

não apresentou documento que comprovasse a justificativa apresentada. 

Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 

9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000016-05.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Altere-se a classe processual para execução de 

título judicial. Defiro o pedido retro, intime-se a exequente para que indique 

os dados bancários, caso já não haja tal informação nos autos, no prazo 

legal. Neste aspecto, destaco que em havendo indicação de dados 

bancários do patrono do autor, o valor só será liberado desde que tenha 

sido outorgado poderes para tal ato, devendo a Secretaria certificar a 

existência desta autorização e após cumprir a determinação abaixo. 

Indicado os dados para transferência, proceda com a liberação do valor 

incontroverso mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Resolução 68/2018-CNJ. 

Intime-se o executado para manifestar em relação ao petitório retro, no 

prazo legal. Após, havendo informação de pagamento do valor residual e 

havendo requerimento do exequente, desde já, defiro a expedição de 

alvará judicial para levantamento do valor residual. Cumprida as 

determinações, conclusos para prolação de sentença. Intimem-se, 

expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-81.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA SILVA XAVIER (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)

 

DESPACHO Vistos, etc. Verifico que as partes em audiência de 

conciliação realizaram acordo, contudo, posteriormente, apresentaram 

contestação e impugnação à contestação. Assim, intime-se o autor para 

que manifeste se há ou não interesse na mantença do acordo, no prazo 

legal, sob pena de seu silêncio caracterizar desinteresse na homologação 

do acordo. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-19.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ALVES FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-86.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SILMA MARIA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-26.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-41.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALONCIO ALQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-63.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PIO FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-48.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DORNELES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-25.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-32.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO JUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-17.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-39.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEDRO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 
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art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-43.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RAINARA MARIA CUNHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-53.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-38.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINO HONORATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-97.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-67.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HOLZHAUSEN ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-52.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 
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compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-22.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-07.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-29.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-14.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUETA BRIGIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-96.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-73.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-43.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Decido. Verifico que o (a) reclamante foi devidamente 

intimado(a) para comparecer em audiência de conciliação e não 

compareceu, bem como não apresentou documento que justificativa 

ausência. Dessa forma, em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo(a) 

reclamante, observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos 

Juizados Especiais. Sem honorários advocatícios face às disposições dos 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Sentença publicada no PJE.

Comarca de Nortelândia

Portaria

PORTARIA N. 8/2018-ADM

 A Doutor a, Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretor a do Foro em 

substi tuição Legal da Comarca de Nortelândia, Estado de Mato Grosso, e 

uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora IVETE SOUZA FIGUEREDO CAMPOS, 

matrícula 2304, Técnico Judiciário PTJ, designada Gestor a Judiciário 

Substituta, estará afastada de suas funções por motivo saúde , no 

período de 03/07/2018 a 07/07/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora TAIZA ORMOND GRANJA Mat. 32586, Analista 

Judiciário PTJ, para exercer as Funç ões de Gestora Judiciário , no 

período de no período de 03/07/2018 a 07/07/2018 ; conforme atestado 

médico anexo.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 4 de julho de 2018

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito em Substi tuição legal

 Diretor a do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31046 Nr: 163-50.2013.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Martins de Faria, Amélio Martins Faria, 

Lazara Raimundo de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte exequente, 

solicitando que sejam sanadas as omissões/erros materiais constantes na 

decisão de fls. 50/51v, para fins de reconhecer a regular intimação do 

executado e determinando o prosseguimento da execução, com 

designação de hasta pública

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de recurso aviado pela parte exequente, no qual a mesma alega 

omissão e erro material na decisão de fls. 50/51v, a qual chamou o feito a 

ordem com o fito de determinar a intimação do executado Agnaldo Martins 

Faria das penhoras (bem e online) realizadas nos autos.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração não se presta à 

rediscussão ou reexame de matéria já decidida, ou para inovar o pedido, 

mas sim para sanar eventuais contradições, omissões ou obscuridades.

Pois bem.

A embargante alega que a assinatura do executado Agnaldo Martins Faria 

no mandado de intimação de fls. 47 e diante da certidão de fls. 48, reputam 

sua intimação acerca da penhora procedida nos autos.

Todavia, percebe-se que os documentos mencionados pelo exequente, 

dizem respeito ao ato de interposição de embargos e não da intimação 

acerca da penhora realizada, sendo que às fls. 18 restou claro pelo Sr. 

Oficial de Justiça (revestido de fé pública) que: “NÃO FOI POSSÍVEL 

INTIMAR O DEVEDOR: AGNALDO MARTINS DE FARIA em virtude de não 

tê-lo encontrado (...)”

No caso, verifico que a fundamentação dissertada na decisão foi 

suficiente para demonstrar os elementos que motivaram o meu 

convencimento acerca do deliberado, não havendo nenhuma omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material na decisão proferida.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, porém nego-lhe 

provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Cumpra-se as determinações contidas na decisão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10636 Nr: 326-98.2011.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nortelândia, Neurilan Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11231-A, José Carlos Laranjeira - OAB:PR-15.661

 Processo nº 326-98.2011.811.0031 – Código 10636

Vistos.

Sobre o petitório retro, manifeste-se o exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, com ou sem resposta, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia/MT, 04 de julho de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31074 Nr: 191-18.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Teodoro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Souza Dutra - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Primeiramente, diante do pleito retro, INTIME-SE o Gerente Executivo da 

Agência do INSS em Diamantino/MT, para que implemente o benefício no 
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prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responder pelo crime de 

desobediência. Persistindo a inércia, extraia-se cópia dos autos e 

remeta-se ao Ministério Público Federal para as providências a seu 

cargo.II. Em sequência, PROCEDA-SE as alterações necessárias na capa 

dos autos e Sistema Apolo, porque se trata doravante de “Cumprimento de 

Sentença”, figurando como Exequente PEDRO TEODORO MACHADO, e 

como Executado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.III. 

CITE-SE o Instituto executado 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 (art. 535, CPC) e, 

igualmente, manifestar-se sobre débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da CRFB/88, para os fins nele previstos, 

sob pena de perda do direito de abatimento (art. 100, §§ 9º e 10, da 

CRFB/88; art. 12 e ss. da Resolução n. 168, de 5 de dezembro de 2011, do 

Conselho da Justiça Federal).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31848 Nr: 55-84.2014.811.0031

 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: Genilda Gomes da Silva

 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.

1. Diae do Ofício n. 324/2018 oriundo da Diretora da 1ª Secretaria Civil de 

Direito Público e Coletivo, solicitando a devolução de autos, REMETA-SE o 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

observandos-e as cautelas legais, consignadas nossas as homenagens 

de estilo.

2. Cumpra-se.

 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.

1. Dnte do Ofício n. 324/2018 oriundo da Diretora da 1ª Secretaria Civil de 

Direito Público e Coletivo, solicitando a devolução de autos, REMETA-SE o 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

observandos-e as cautelas legais, consignadas nossas as homenagens 

de estilo.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31832 Nr: 39-33.2014.811.0031

 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: Gilmara Gomes da Cruz

 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.

1.Diante do Ofício n. 324/2018 oriundo da Diretora da 1ª Secretaria Civil de 

Direito Público e Coletivo, solicitando a devolução de autos, REMETA-SE o 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

observandos-e as cautelas legais, consignadas nossas as homenagens 

de estilo.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31859 Nr: 65-31.2014.811.0031

 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: Leila Mendes Ramos

 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.

1. Diante do Ofício n. 324/2018 oriundo da Diretora da 1ª Secretaria Civil de 

Direito Público e Coletivo, solicitando a devolução de autos, REMETA-SE o 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

observando-se as cautelas legais, consignadas nossas as homenagens 

de estilo.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31842 Nr: 49-77.2014.811.0031

 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: Nilda Maria Lopes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

1. Diante do Ofício n. 324/2018 oriundo da Diretora da 1ª Secretaria Civil de 

Direito Público e Coletivo, solicitando a devolução de autos, REMETA-SE o 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

observando-se as cautelas legais, consignadas nossas as homenagens 

de estilo.

2. Cumpra-se.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61263 Nr: 1000700-22.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO VEDANA - 

OAB:OAB/PR 49665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução para a oitiva das testemunhas ANGELO 

GERALDO DA SILVA, GILSON OLIVEIRA DA SILVA e JOSÉ CALTRON, 

para o DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09H30.

Ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem.

Intime-se as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34917 Nr: 255-84.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 
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OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença por quantia certa promovido por JOÃO 

JOSÉ LOPES DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente citada, a parte executada opôs embargos à execução 

apresentando novos cálculos, os quais foram aceitos pela parte 

exequente. Sendo assim, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 97/100 

verso.

Expeça-se requisição de pagamento do débito, com a devida atualização, 

por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório 

dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para o pagamento do 

débito, devidamente instruído com cópia das peças necessárias, em 

consonância com as disposições contidas no artigo 443, § 1º, § 2º e § 3º, 

da CNGC.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.

Após o encaminhamento do Alvará Judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Extrato

  EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS

 

TERMO DE CESSÃO N. 01/2018-DF-NMV

Cedente: O ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO / TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA – POR INTERMÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE. Cessionário: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL – "ROBERTO JOSÉ FERREIRA" – CNPJ 

04.617.084/0001-68. Objeto: Cessão de uso a título gratuito pelo prazo 

determinado de 01 (um) ano a contar da data da assinatura do Termo à 

"Escola Municipal de Ensino Fundamental – Roberto José Ferreira" dos 

bens móveis, classificados como ociosos e/ou obsoletos e inservíveis de 

propriedade da entidade cedente/doadora, listados no ANEXO I, quais 

sejam: CONDICIONADOR DE AR ELGIN 18.000 BTUS, DIGITAL COM 

CONTROLE REMOTO (Tombo 132869); CONDICIONADOR DE AR SPLIT 

60.000 BTUS MIDEA, DIGITAL COM CONTROLE REMOTO (Tombo 035305); 

ONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS KOMECO, DIGITAL COM CONTROLE 

REMOTO (Tombo 088382); CONDICIONADOR DE AR SPLIT 48.000 BTUS 

HITACHI, DIGITAL COM CONTROLE REMOTO (Tombo 111576); 

CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 MIDEA, DIGITAL COM CONTROLE 

REMOTO (Tombo 072521); CONCIDIONADOR DE AR KOMECO 

12.000BTUS, DIGITAL COM CONTROLE REMOTO (Tombo 142509), 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS KOMECO, DIGITAL COM CONTROLE 

REMOTO (Tombo 088353); CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60.000 HITACHI, 

DIGITAL COM CONTROLE REMOTO (Tombo 111507); CONDICIONADOR DE 

AR SPLIT WHITE WESTINGHOUSE 36.000 BTUS, DIGITAL COM CONTROLE 

REMOTO (Tombo 160873); CONDICIONADOR DE AR SPLIT 48000BTUS 

MIDEA, DIGITAL COM CONTROLE REMOTO (Tombo 108040); 

CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS KOMECO, DIGITAL COM CONTROLE 

REMOTO (Tombo 88346); CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS 

ELETROLUX, DIGITAL COM CONTROLE REMOTO (Tombo 106069) e 

CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 MIDEA, DIGITAL COM CONTROLE 

REMOTO (Tombo 072528). Data da assinatura: 14/06/18

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62005 Nr: 160-12.2013.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GLdC, AFdSC, APdOC, JAdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 62005 SENTENÇA Trata-se de ação de guarda e responsabilidade 

c/c pedido de tutela antecipada, proposta por GERALDO LOPES DA CRUZ 

e AMANCIA FRANCISCA DA SILVA CRUZ em face de MICHELE FERREIRA 

DE OLIVEIRA, em que requerem a guarda definitiva de JHEFERSON ANDRÉ 

DE OLIVEIRA CRUZ E ANA PAULA DE OLIVEIRA CRUZ, todos devidamente 

qualificados nos autos. Inicialmente, por não haver necessidade de dilação 

probatória, julgo o processo no estado em que se encontra. No curso do 

processo, após a concessão de liminar de guarda em favor dos 

requerentes, sobreveio a maioridade dos menores JHEFERSON ANDRÉ DE 

OLIVEIRA CRUZ (20/06/2000) e ANA PAULA DE OLIVEIRA CRUZ 

(16/06/1996), conforme Certidão de Nascimento de fl. 22/22. Portanto, a 

presente ação perdeu seu objeto, devendo, portanto, ser extinta. ANTE O 

EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, CONDENO a 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da requerente, o qual fixo 

em R$ 1.000,00, conforme preceitua o § 8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Ante a inexistência de Defensoria Pública nesta comarca 

CONDENO, ainda, o Estado do Mato Grosso/MT ao pagamento dos 

honorários de advocatícios devidos ao advogado Dr. Luiz Fernando 

Casilhas Volpe, OAB-SP nº 53.553 em razão de sua nomeação como 

curador especial da requerida por estar ela em local incerto e não sabido, 

FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos à profissional em 02 

URHs, equivalente 02 (duas) URH, R$ 1.793,01 (um mil e setecentos e 

noventa e três reais e um centavo) conforme art. 303 CNGC. Transitado 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias. Publique. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 

29/062018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66341 Nr: 36-58.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Alves de Souza Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Cód. 66341 – Autos n. 36-58.2015.811.0091

Despacho

Vistos, etc.

O acusado, que é advogado e patrocinou sua defesa durante todo o 

processo, em que pese ter realizado carga dos autos para apresentação 

de alegações finais e ficado mais de 03 meses com o processo, não 

apresentou manifestação.

Esta conduta, incompatível com a dignidade da justiça e da profissão que 

exerce o acusado, denota descaso para com o sistema judicial, mormente 

se se considerar que o crime pelo qual responde neste feito é o de deixar 

de restituir autos que recebeu na qualidade de advogado.

Assim, intime-se o réu, pessoalmente, para constituir advogado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de apresentar as derradeiras alegações.

Não havendo manifestação, venham os autos imediatamente para 

nomeação de defensor dativo às expensas do acusado.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61748 Nr: 1233-53.2012.811.0091
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 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bruno Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61748 - Autos n. 1233-53.2012.811.0091

 Vistos e etc.

Inicialmente, proceda a Secretaria com a alteração da classe processual 

para cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que devidamente intimado para se 

manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo do INSS às fls. 

101/106, o autor permaneceu silente.

Sendo assim, entendo que o silêncio do exequente configura 

concordância tácita, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo INSS às fls. 101/106, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do advogado 

constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e outro em 

nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, em 

consonância com os cálculos já homologados e encartados à fl. 88.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60749 Nr: 582-21.2012.811.0091

 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: João Batista Fernandes Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60749 - Autos n. 582-21.2012.811.0091 Vistos etc. Diante da 

certidão retro, desconstituo o perito anteriormente nomeado e NOMEIO 

como perito(a) judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC), o(a) Dr(a) Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9327, com endereço 

profissional no PSF João Hunka Neto, localizado na Avenida Rondonópolis, 

Centro, nesta Cidade e Comarca, devendo ser intimada desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária. INTIMEM-SE 

as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC. 

Posteriormente, INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, designar 

data para a realização da perícia na parte requerente e para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo no que se refere ao inciso I, vez que 

profissional do setor público (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito 

apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – currículo, com comprovação de 

especialização; III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”), bem como 

do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo diploma legal. Com a 

designação de data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos 

termos do art. 474 do CPC. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às Providências. Nova Monte Verde/MT, 25 de junho 

de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76689 Nr: 762-27.2018.811.0091

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MQL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76689 - Autos n. 762-27.2018.811. 0091. Decisão Vistos etc. Em 

que pese o esforço do subscritor da petição de fls. 27, não provou o autor 

a condição de hipossuficiência capaz de impedir o recolhimento do valor 

relativo às custas processuais, que no caso do Estado de Mato Grosso 

correspondem a 1% sobre o valor da causa ou o valor mínimo de R$ 

413,40 (Lei Estadual n. 7.603/2001, conforme Provimento n. 11/2018 da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CGJ/MT - 

Tabela B, item 01), mais a taxa judiciária no importe de R$ 132,08 (cento e 

trinta e dois reais e oito centavos) , prevista no art. 1º Lei Complementar 

Estadual n. 261/2006, que alterou o artigo 414 do Decreto Estadual nº 

2.129, de 25 de julho de 1986. Anote-se que não é bastante a mera 

alegação de hipossuficiência de recursos para que o benefício pretendido 

seja deferido, como já dito. No caso em comento, a autora trouxe aos 

autos declaração de imposto de renda a qual informa que há 

disponibilidade financeira no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e 

aplicações caderneta de poupança. Ademais, conforme consta, a 

requerente se declarou membro ou servidora pública da administração 

direta municipal, no qual ocupa cargo de fisioterapeuta tudo a evidenciar 

que não há, de forma alguma, situação de hipossuficiência de recursos, já 

que nenhum comprovante de gastos foi trazido aos autos. Portanto, 

considerando que a Assistência Judiciária Gratuita deve ser deferida em 

casos de ausência de condições financeiras, INDEFIRO a concessão do 

benefício. Assim, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar à inicial, procedendo ao recolhimento de custas, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 

28 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65985 Nr: 1734-36.2014.811.0091

 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): Elizângela Gonçalves Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65985 Decisão Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, contra decisão de fls. 

116, na qual este Juízo deferiu pedido para expedição, penhora e 

avaliação dos bens nela indicados. Em síntese, vergasta-se o embargante 

contra decisão supra, alegando haver omissão, já que, nada disse quanto 

a remoção dos bens consistentes em maquinários descritos no contrato 

de fls. 95. Aduz, ainda, que o juízo esqueceu-se de deferir a penhora dos 

bens móveis dados em garantia no contrato nº 252127. Requer, dessa 

forma, a modificação da decisão objurgada. A decisão que deferiu o pleito 

para expedição do mandado é de clareza solar. Não há omissão a ser 

sanada. Isso porque, o legislador não consignou expressamente a 

autorização para a remoção do bem quando da expedição do mandado de 

penhora, avaliação e depósito. Outrossim, verifico que o próprio 

embargante pugnou, por duas vezes, pela “necessidade de Penhora, 

Avaliação e Depósito” às fls. 95/95-v, embora não tenha declinado 

depositário para os bens. Assim, não há falar em omissão na decisão 

atacada. Com tais considerações entendo, portanto, que a decisão sob 

ataque encontra-se perfeitamente fundamentada na absoluta literalidade 

da Lei e na jurisprudência dominante, bem como seus fundamentos e 

disposições encontram-se expostos de maneira cristalina, não havendo 

obscuridade, contrariedade, omissão de qualquer natureza ou ainda erro 
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material, não necessitando, portanto, maiores considerações sobre o 

tema. Ex positis, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os embargos de declaração interpostos, porquanto ausentes as 

hipóteses de cabimento. No mais, cumpra-se o determinado nas fls. 63/64, 

expedindo-se o mandado de busca. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018 BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40851 Nr: 590-32.2011.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NTdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono o sobrestamento do feito por 120(cento e vinte) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 41313 Nr: 1052-86.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fernandes Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, entendo que o relato processual permite a conclusão de que o 

requerente não tinha mais interesse no prosseguimento do feito, deixando 

de cumprir deveres inerentes ao processo, ficando clara a ausência 

superveniente do interesse de agir.Com tais considerações, nos termos 

do art. 485, VI do CPC, extingo o processo. Sem custas e sem 

honorários.Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65728 Nr: 1528-22.2014.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Martins, Luci Leal Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vettorello Empreendimentos Imobiliários Ltda - 

ME, Reinoldo Frederico Noetzold, JOÃO BATISTA DE CARVALHO, ARMINO 

VIRTUAN, NELSON MAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos em cooperação,

 Trata-se de embargos de declaração opostos com o intuito de integrar a 

sentença homologatória prolatada à fl. 346.

Com o reconhecimento da propriedade originária nos autos, entendem os 

embargantes que houve omissão na decisão quanto à determinação de 

expedição de mandado ao cartório de registro de imóveis local para a 

lavratura de matrícula do bem usucapido em nome dos demandantes.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Não conheço os aclaratórios, em virtude da manifesta intempestividade.

Entretanto, considerando que o alteração de titularidade do imóvel na 

matrícula é consequência inerente ao reconhecimento judicial da 

propriedade originária dos autores sobre a área discriminada às fls. 40/42, 

determino a expedição do necessário para a concretização da usucapião 

nos moldes acordados.

Cumprida esta determinação e adotadas as cautelas de praxe, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75182 Nr: 1888-49.2017.811.0091

 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: Maurílio Frinhani Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonato Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 - ATO DE CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO da audiência designada.

Guia para deslocamento em Nova Bandeirantes (município) (R$390,00) = 

01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65996 Nr: 1739-58.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Enge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968, Pauly Ramiro Ferrari Dorado - 

OAB:12.563

 Código 65996 - Autos n. 1739-58.2014.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a advogada Dr.ª Franssiely Longhini 

Carlos Possamãe apresentou resposta à acusação às fls. 102/109 em que 

pese este juízo ter nomeado a advogada Dr.ª Jully Franciele Ruelis.

Com efeito, ainda que seja sabença deste magistrado a sociedade das 

causídicas, a nomeação de advogado dativo se faz de forma pessoal.

Desta forma, intime-se a causídica para regularizar a divergência, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67954 Nr: 1066-31.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia Flora Boff Bazan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 21 de agosto de 2018 às 

15h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71436 Nr: 1482-62.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Batista Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 71436 - Autos n. 1482-62.2016.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

INICIALMENTE, REAUTUE-SE O TERMO CIRCUNSTANCIADO, DEVENDO A 

DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE SE ENCONTRA 

NA CONTRACAPA, SER JUNTADA AOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 

937 DA CNGC.

Tendo em vista a convocação deste magistrado para participar do 

treinamento para a utilização do sistema do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões - BNMP, no dia 19 de março, na cidade de 

Cuiabá/MT, redesigno audiência para o dia 06 de agosto de 2018, às 

13h30.

Cancele-se a audiência designada.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março 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.: 33206 Nr: 556-43.2010.811.0107

 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: TEREZINHA DAS GRAÇAS MOURA LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE FRUTO - OAB:OAB/MT 

11.886-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31011 Nr: 430-95.2007.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG, OCG, VM, RM, MPM, RSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Sélia Borges de Morais - OAB:10226 OAB-MT, VASCO 

RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 8.241-B, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - 

OAB:8.227/MT

 Vistos em correição.

Quanto aos executados, já citados, ROBERTO MARCHIORO e ROSELENE 

MARCHIORO.

DETERMINO a busca de informações, bens ou ativos financeiros em nome 

dos executados ROBERTO MARCHIORO (CPF: 789.586.959-00; RG: 17/R 

2.871.845 SSP/SC) e ROSELENE MARCHIORO (CPF: 033.701.699-24; RG: 

7.978.003-0 SSP/SC), por meio dos sistemas de convênios do E. TJMT – 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Restando frutífera a ordem intimem-se os executados, para manifestarem 

em 05 (cinco) dias, assim como a parte exequente para requerer o que 

direito, no mesmo prazo.

Restando infrutífera as buscas, determino a intimação da parte exequente, 

para indiciar bens em nome da parte executada, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Quanto aos demais executados, não citados, MARILDE MARCHIORO, 

VALMOR MARCHIORO, ALCIMAR GOLDONI e OLIDES GOLDONI.

 DETERMINO a busca de endereço dos executados MARILDE MARCHIORO 

(CPF: 040.309.849-16; RG: 9.256.956 SSP/SC), VALMOR MARCHIORO 

(CPF: 543.433.569-49; RG: 1.783.855 SSP/SC), ALCIMAR GOLDONI (CPF: 

452.012.269-49; RG: 12.R.1.233.696 SSP/SC) e OLIDES GOLDONI (CPF: 

017.069.239-61; RG: 5.377.896-8 SSP/PR), nos sistemas de convênio do 

e. TJMT.

 Aportando aos autos endereço diferente daquele declinado pela parte 

exequente, proceda-se a tentativa de citação por AR e se infrutífera, 

proceda-se com a citação pessoal.

Caso frustrada a tentativa de citação, ou infrutífera a busca de endereço, 

determino seja realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 256, II do CPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curadora 

especial, para a defesa dos interesses dos executados, a i. Advogada 

Mariana da Cunha Pereira (OAB/MT n. 16.214), devendo a Secretaria do 

Juízo providenciar as comunicações necessárias.

Escoado o prazo, intime-se a parte exequente, por intermédio de seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre os 

rumos da execução.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32690 Nr: 41-08.2010.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIBIO ALBERTO WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da 

inicial, para efeito de: a) revelar existente o dano ambiental objeto da 

presente ação civil pública; b) condenar a parte requerida à recomposição 

do dano, sob pena de conversão em pecúnia; c) convolar em definitivo a 

antecipação dos efeitos da tutela deferida nestes autos às fls. 51/77 e; d) 

rejeitar a pretensão de indenização por dano moral difuso em decorrência 

do ilícito ambiental.O Ministério Público está isento do pagamento das 

verbas sucumbenciais (Lei n. 7.347/85, art. 18).Condeno o requerido ao 

pagamento de 60% (sessenta por cento) do valor das custas 

processuais, isentando-o do pagamento de verba honorária (Recurso 

Especial nº 1346571/PR (2011/0114205-5), 2ª Turma do STJ, Rel. Eliana 

Calmon. j. 05.09.2013, unânime, DJe 17.09.2013).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62038 Nr: 407-03.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DOS SANTOS PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso temporal do pedido de ref. 11, até a presente 

data, tenho por indeferi-lo, assim determino a intimação da parte 

exequente via DJE, para se manifestar sobre o rumo da execução, 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63480 Nr: 1057-50.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DOS SANTOS BATISTA, ANTONIO 

BATISTA, MARLENE DOS SANTOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:OAB/MT 2869, SÉRGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente via DJE, para se manifestar sobre o pedido da 

parte executada (ref. 21), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56759 Nr: 1115-24.2015.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:OAB/MT 

14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIS FINOCCHIO JUNIOR 

- OAB:208779/SP, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:196524 SP

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por Agro Baggio 

Máquinas Agrícolas LTDA, Aster Máquinas e Soluções Integradas LTDA e 

Iguaçu Máquinas Agrícolas LTDA, em face de Produzir Agropecuária 

LTDA - em recuperação judicial, ambos já qualificados. Na ref. 63, as 

partes apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Vieram-me conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

amigável, visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando 

pela homologação judicial do pacto.

Não obstante o requerido encontrar-se em recuperação judicial (processo 

n. 0823725-50.2015.8.12.0001 – Vara Especializada em Recuperação 

Judicial da Comarca de Campo Grande/MS), tenho que se trata de crédito 

oriundo de alienação fiduciária, o qual não se submete ao efeitos da 

recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3°, da Lei 11.101/2005.

Assim, sendo livremente pactuado o referido acordo, contendo as 

assinaturas das partes demandantes e de seus respectivos patronos, e 

não submetendo aos efeitos da recuperação judicial, a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, para que surtam seus jurídicos e regulares efeitos, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, a transação celebrada entre as partes 

litigantes (ref. 63), julgando o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo, observando-se as 

disposições do art. 90, § 3º, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Aguarde-se em Secretaria por 180 (cento e oitenta) dias. Após, digam as 

partes quanto ao cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.

Comunique-se ao Juízo da recuperação judicial da presente decisão, via 

ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61639 Nr: 204-41.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Martins Pinho, Jose Martins Stieven Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:74635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, Élcio Luis 

Weckerlim Fernandes - OAB:18186, Everton Diego Giessler - 

OAB:74.627, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:20345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente via DJE, para se manifestar sobre o rumo da 

execução, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60483 Nr: 1567-97.2016.811.0107

 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: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DARCI VARGAS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4.061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709, WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada de ref. 15, intime-se a parte exequente via DJE, 

para manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59451 Nr: 1007-58.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente via DJE, para se manifestar sobre o rumo da 

execução, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55299 Nr: 570-51.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDERA, Nadia Saleh Bandera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente via DJE, para se manifestar sobre o rumo da 

execução, 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.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61637 Nr: 202-71.2017.811.0107

 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: UTILMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI PINTO - RESTAURANTE – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada de ref. 22, intime-se a parte autora via DJE, para 

manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55481 Nr: 650-15.2015.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, via DJE, para manifestar-se acerca do 

peticionado pela executada na ref. 62, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67599 Nr: 615-50.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/16168MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo Automotor, ajuizada 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Orides Santos da 

Conceição, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio 

instruída com os documentos de págs. 4/22.

Custas recolhidas à pág. 5/6; Liminar deferida à ref. 4.

À ref. 19 a parte requerente compareceu aos autos postulando pela 

desistência da presente demanda.

 É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte requerida, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido de desistência da 

ação, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte requerente, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, 

do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora (art. 90, NCPC), as quais já foram devidamente 

recolhidas.

Havendo restrição do veículo, providencie as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62477 Nr: 650-44.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉO LUIZ BERTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Levando-se em conta o decurso de prazo, constante na petição de ref. 

65, até a presente data, intime-se o exequente 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.

No mais, cancelo o ato designado na ref. 52.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52275 Nr: 268-56.2014.811.0107

 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: WANDERLEY PAULO DA SILVA, ANDRÉIA BEZERRA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, ESPERIM COELHO DE AZEVEDO, ELIZEU RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de ref. 40, intime-se a parte autora pessoalmente, 

bem como seus patronos via DJE, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55294 Nr: 568-81.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MATO 

GROSSO - CRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SOARES VICENTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Mendes dos Santos 

Souza - OAB:9471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de ref. 12, intime-se a parte exequente, via DJE, 

para manifestar-se acerca do rumo da execução, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58338 Nr: 474-02.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA, BRUNA 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OBA/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de ref. 25, intime-se a parte exequente, via DJE, 

para manifestar-se acerca do rumo da execução, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56671 Nr: 1093-63.2015.811.0107

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO DE ROSSI, Mariangela Rita Marques 

de Rossi, ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto de Castro 

Neves - OAB:85888, Luis Roberto Sigaud Cordeiro Guerra - 

OAB:154047, PAULO RENATO JUCÁ - OAB:155307

 Vistos

Tendo em vista o caráter perecível do produto arrestado, bem como que 

sua manutenção em armazém é demasiadamente onerosa e pode causar 

prejuízo as partes, autorizo a venda dos grãos, desde que seja praticado 

preço médio de mercado na data da venda, devendo o respectivo valor 

ser depositado judicialmente até ulteriores deliberações.

Determino que, a parte autora junte aos autos, o prazo de 15 (quinze) 

dias, a cópia atualizada das matrículas dos imóveis ofertados em caução, 

bem como carta de anuência devidamente assinada e registrada pelo 

representante legal da empresa proprietária dos imóveis.

Determino, ainda, que a requerente apresente cópia dos principais 

documentos do processo de falência, a fim de que possibilite a este juízo 

conhecer quais os bens e rendas vinculadas aquele processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68759 Nr: 1002932-11.2018.811.0040

 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: IRENE BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HEMMING - 

OAB:2.869-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo os presentes autos, oriundo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso/MT, no estágio em que se encontra.

Pois bem.

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, movida por 

IRENE BENTO DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio 

instruída com documentos.

DECIDO.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova pericial e oral, se o caso, 

após a formação do contraditório.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68792 Nr: 1001001-70.2018.811.0040

 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: ALDINA ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Iná Gramkow - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os presentes autos, oriundo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso/MT, no estágio em que se encontra.

Pois bem.

ALDINA ARAUJO DE OLIVEIRA, devidamente qualificada na exordial, 

ajuizou Ação de Aposentadoria Rural por Idade, com Pedido de 

Antecipação de Tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

A inicial veio acompanhada de documentos.

 Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do pedido na via 

administrativa.

Vieram os autos conclusos.

 Decido.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, o que 

constitui óbice à concessão da tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68798 Nr: 1001960-41.2018.811.0040

 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: MARIA FELIZARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os presentes autos, oriundo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso/MT, no estágio em que se encontra.

Pois bem.

MARIA FELIZARDO DE SOUZA, devidamente qualificada na exordial, 
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ajuizou Ação de Aposentadoria Rural por Idade, com Pedido de 

Antecipação de Tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

A inicial veio acompanhada de documentos.

 Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do pedido na via 

administrativa.

Vieram os autos conclusos.

 Decido.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, o que 

constitui óbice à concessão da tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68793 Nr: 1002438-49.2018.811.0040

 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: MARIA MARLENE HEINTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HEMING - OAB:OAB/MT 

2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os presentes autos, oriundo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso/MT, no estágio em que se encontra.

Pois bem.

MARIA MARLENE HEINTZE, devidamente qualificada na exordial, ajuizou 

Ação de Aposentadoria Rural por Idade, com Pedido de Antecipação de 

Tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do pedido na via 

administrativa.

Vieram os autos conclusos.

 Decido.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, o que 

constitui óbice à concessão da tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68755 Nr: 1001006-92.2018.811.0040

 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: CARLOS SILAS KAIPER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Iná Gramkow - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os presentes autos, oriundo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso/MT, no estágio em que se encontra.

Pois bem.

CARLOS SILAS KAIPEER DE OLIVEIRA, devidamente qualificado na 

exordial, ajuizou Ação de Aposentadoria Rural por Idade, com Pedido de 

Antecipação de Tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do pedido na via 

administrativa.

Vieram os autos conclusos.

 Decido.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, o que 

constitui óbice à concessão da tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68643 Nr: 1125-63.2018.811.0107

 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: AQUINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO JUDICIAL PARA RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

com pedido de tutela provisória de urgência, movida por AQUINO 

FERREIRA DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio instruída 
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com documentos, pleiteando-se, liminarmente, o restabelecimento do 

benefício previdenciário outrora concedido na via administrativa.

DECIDO.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova pericial e oral, se o caso, 

após a formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, o lapso 

temporal exigido pela lei, a extensão da doença incapacitante que acomete 

o autor, e se a doença era preexistente ou não, o que constitui óbice à 

concessão da tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68886 Nr: 1216-56.2018.811.0107

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFR, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC).

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Nos termos do artigo 695 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 03 DE JULHO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS, sendo que o ato será 

realizado pela conciliadora deste Juízo.

INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu patrono via DJE (art. 334, 

§3°, CPC), consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por 

seu advogado (art. 695, § 4º, CPC).

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, para comparecimento à audiência 

designada, na forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do CPC, cientificando-a de 

que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 

do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68845 Nr: 1195-80.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Belluzzo, BENIANIMO SALVADORI, 

MARIA APARECIDA FELIPE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Presentes os requisitos legais e regulamentares, recebo a missiva.

CUMPRA-SE, conforme deprecado.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65479 Nr: 1954-78.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE SOUZA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal para CONDENAR o réu JACKSON DE SOUZA CORREIA, vulgo 

“Dilei”, já qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de 

liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, BEM 

COMO AO PAGAMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, 

por infração ao artigo 33, “caput” e § 4º, da Lei 11.343/06, pelo fato 

descrito na inicial acusatória. Fixo o valor do dia-multa à base de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, na forma do art. 

49, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66986 Nr: 348-78.2018.811.0107

 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): ALEXANDRE ANDRE BANDERA, RAFAEL 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 2, intime-se a autora, por 

intermédio de seu patrono via DJE, para que efetue o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição – art. 290, CPC.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67268 Nr: 475-16.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:RS-59172, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 Vistos.

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

amigável, visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando 

pela homologação judicial do pacto (ref. 25). Pois bem. Constata-se que o 

acordo em tela foi livremente pactuado, contendo as assinaturas dos 

patronos dos demandantes, os quais possuem poderes para firmar 

acordos. Em razão disso, a homologação da avença é medida que se 

impõe.

Deste modo, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre as partes 

(ref. 25), para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo este 

parte integrante da sentença, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários na forma do pactuado entre as partes, 

observando-se, em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do 

NCPC.

Considerando que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das 

partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de 
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recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67263 Nr: 471-76.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIECDCECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:RS-59172, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 Vistos.

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

amigável, visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando 

pela homologação judicial do pacto (ref. 27). Pois bem. Constata-se que o 

acordo em tela foi livremente pactuado, contendo as assinaturas dos 

patronos dos demandantes, os quais possuem poderes para firmar 

acordos. Em razão disso, a homologação da avença é medida que se 

impõe.

Deste modo, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre as partes 

(ref. 27), para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo este 

parte integrante da sentença, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários na forma do pactuado entre as partes, 

observando-se, em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do 

NCPC.

Considerando que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das 

partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de 

recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77075 Nr: 304-96.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henriques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio de Souza Pedroso - 

OAB:PR 12840, Samuel Silvati - OAB:PR 16962

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 304-96.2017.811.0106 – CÓDIGO: 77075

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE(S): FAZENDA NACIONAL

EXECUTADO(A)(S): FERNANDO HENRIQUES

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) Sr.(a)

(s) AGROPECUÁRIA MARINGÁ LTDA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 24 de julho de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 24 de julho de 2018, a partir das 14:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Fórum, sito à Rua 31 de Março, 550, Bairro Jardim da Palmeiras, 

CEP: 78625-00, Novo São Joaquim/MT, e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): Um título definitivo de um lote de terras, situada neste Município e 

Comarca de Novo São Joaquim/MT, lugar denominado Califórnia, com a 

área de 9.967has 2.632m² (nove mil, novecentos e sessenta e sete 

hectares e dois mil, seiscentos e trinta e dois metros quadrados), 

achando-se os respectivos marcos colocados da seguinte forma: o 1º, no 

cerrado, limitando-se com terras devolutas, e comum às terras de Raul 

Stanko; o 2º, no cerrado limitando-se com terras devolutas 2.100,00 

metros do 1º ao rumo de 46º20'SE; o 3º, no cerrado, limitando-se com 

terras de Raul, devolutas, distante 7.650,00 metros do 2º, ao rumo de 

79º50'SO; o 4º, cerrado, limitando-se com terras devolutas, distante 

7.650,00 metros do 2º, ao rumo de 79º50'NE; o 5º, no cerrado, 

limitando-se com terras devolutas e comum às terras de Julio Stanko, 

distante 3.000,00 metros do 4º, ao rumo de 21º00'NW; o 6º no cerrado, 

comum às terras de Julio Stanko Henrique Gomes, distante 3.500,00 

metros do 5º, ao rumo da margem direita do Ribeirão Noidore, comum às 

terras de Erodojim Stanko e às terras de Henrique Gomes, distante 

2.150,00 metros do 6º, ao rumo de 66º30'NE; servindo de limite natural em 

6º e 7º marcos o Rio Ribeirão Noedore margem direita; o 8º no cerrado, 

comum às terras de Edokim, Gleba Itaquerê, distante 7.900,00 metros do 

7º, ao rumo de 0º00'S; o 9º, no cerrado, comum às terras da Gleba 

Itaquerê, e às terras de Lajos Krivanek, distante 8.800,00 metros do 8º, ao 

rumo de 88º24'SW; o 10º, no cerrado, comum às terras de Rquel, e 

limitando-se com terras de Raul Stanko, distante 8.150,00 metros do 9º, ao 

rumo de 37º30'NW, limitando-se entre o 9º e 10º marcos, com terras de 

Lajos Krivanek e Raquel Stanko e a 2.380,00 metros do 1º, ao rumo de 

12º00'NE, como consta o título definitivo. Benfeitorias: 01 (uma) Cantina de 

alvenaria aproximadamente 20,00 x 8,00 metros com telha de eternit 366, 

piso de cerâmica, portas e janelas de vidro; 01 (um) alojamento de 

alvenaria de aproximadamente 21,00x5,00 metros com portas e janelas de 

veneziana; forro paulista e telha romana; 01 (um) escritório de alvenaria 

aproximadamente 7,00x10,00 metros com telha romana, forro paulista, 

piso cerâmica, portas de madeira e janelas de vidro; 01 (um) barracão 

pré-moldado aproximadamente 20,00x48,00 metros aberto com telha 

eternit, sem piso; 01 (um) Alojamento de alvenaria aproximadamente 36,00 

x 5,00 metros com telha eternit, portas e janelas de venezianas, piso 

queimado construção velha; 01(um) Galpão aproximadamente 35,00 

x70,00 metros com parte fechado de alvenaria e parte zinco, cobertura de 

zinco, piso concreto, mais aproximadamente 30,00 metros de galpão semi 

aberto, cobertura de zinco e parte de piso concreto construção velha; 01 

(um) Barracão pré-moldado aproximadamente 26,00 x 23,00 metros 

cobertura de zinco, parte de piso concreto, com 2 (dois) cômodos de 

alvenaria; 01 (um) Lava jato com rampa de concreto; 01 (uma) Antena de 

rádio; 01 (um) Tanque de combustível; 01 (um) Barracão pré-moldado 

aproximadamente 38,00 x 60,00 metros aberto sem piso; 01 (um) Galpão 

de algodoeira desativada aproximadamente 42,00 x40,00 metros; 01 (uma) 

Cantina de alvenaria aproximadamente 11,00 x 13,00 metros com janelas 

de vidro, portas de venezianas, piso cerâmica e telhas romana; 01 (uma) 

Caixa D'agua com capacidade aproximadamente 18.000 litros, energia 

trifásica, 01(um) Cômodo com área e 2 (dois) tanques para combustível de 

avião aproximadamente 15.000 litros cada; 02 (duas) Casas de 

aproximadamente 11,00 x7,00 metros com tijolo avista, piso vermelhão, 

portas de madeira, janelas de vidro e telhas romana; 03 (três) Casas 

pré-moldada aproximadamente 9,00 x 6,00 metros com piso vermelhão, 

portas venezianas, janelas de vidro e telhas eternit; 01 (um) Alojamento de 

alvenaria aproximadamente 20,00 x 7,00 metros com piso de cerâmica, 

portas e janelas veneziana e telhas eternit; 01 (um) Alojamento 

aproximadamente 20,00 x 5,00 metros com piso cerâmica, telha eternit, 

janelas e portas de venezianas. Obs.: O imóvel localiza-se no Município de 

Novo São Joaquim/MT, distante aproximadamente da sede do Município 

120km, e de Primavera do Leste 100km. Terras cultiváveis aparentemente 

sem problemas especiais de conservação. Solo escuro, textura 

aproximadamente 28% argilosa, terra vermelha e relevo plano com 

nascente de água. Consiste em terra de uso ilimitado, apropriada para 

plantio de lavouras de grãos. Imóvel matriculado sob nº. 528 no Cartório do 

Registro de Imóveis de Novo São Joaquim/MT (antiga matricula nº. 21.242 

do CRI de Barra do Garças/MT).

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 119.604.000,00 (cento e dezenove milhões e 

seiscentos e quatro reais), em 02 de agosto de 2011.
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(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 222.768.332,52 (duzentos e vinte e 

dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e dois 

reais e cinquenta e dois centavos), em 22 de maio de 2018.

*Obs.: Os valores das avaliações poderão ser corrigidos até o dia do 

Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO: FERNANDO HENRIQUES, Av. XV de novembro, nº 510, 

Apto. 72, Zona 01, Maringá/PR.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 151.450,75 (cento e cinquenta e um mil, 

quatrocentos e cinquenta mil e setenta e cinco centavos), em 24 de julho 

de 2014, atualizado para R$ 188.543,75 (cento e oitenta e oito mil, 

quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), em 22 de 

maio de 2018.

ÔNUS: Constam Reserva Florestal correspondente a 20% da área do 

imóvel; Hipotecas em favor do Banco do Brasil S/A.; Hipotecas em favor 

da União Federal; Penhora nos autos de nº 233/95, em favor de Banco do 

Brasil S/A., em trâmite na 4ª Vara Cível da comarca de Barra do 

Garças/MT; Execução de Alimentos nº. 2006/260, em favor de Rodrigo 

Mari e Liana Elizabeth Mari, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de 

Primavera do Leste/MS; Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 

2004/700 – Cód. 31628, em favor da Agro Amazônia Produtos 

Agropecuários Ltda., em trâmite na 4ª Vara Cível da comarca de Primavera 

do Leste/MT; Penhora nos autos de Execução de Alimentos nº 

2361-86.2006.811.0037, em favor de Rodrigo Mari e Liana Elizabeth Mari, 

em trâmite na 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT; 

Penhora nos autos de Execução Fiscal nº 08/2006, em favor da União, em 

trâmite no Cartório Cível e Anexos da comarca de Peabiru/PR; Penhora nos 

autos de Investigação de Paternidade c/c Alimentos (Cumprimento de 

Sentença) nº 2563-68.2003.811.0037, em favor de Claudir Miguel Berticelli, 

em trâmite na 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT; 

Penhora nos autos de Ação de Execução nº 116/2005, em favor da Agro 

Amazônia Produtos Agropecuários Ltda., em trâmite na 2ª Vara Cível da 

comarca de Primavera do Leste/MT; Penhora nos autos de Execução 

Fiscal nº 3490-29.2006.811.0037, em favor da Fazenda Nacional, em 

trâmite na 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT. Outros 

eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 

confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 

designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo 

próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 

judicial diversa.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

PARCELAMENTO: O interessado em adquirir o bem penhorado em 

prestações poderá apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do 

primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação. II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem 

por valor que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser 

comprovada em 24 horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas 

em 30 dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.. OBS: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº. 22 e o Leiloeiro 

Rural Joabe Balbino da Silva, Famato nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento) sobre o lance vencedor, a ser pago 

pelo arrematante. Em caso de suspensão, remissão ou acordo, 

responderá o executado pelas despesas dos leiloeiros, 2,5% (dois e meio 

por cento) sobre o valor da avaliação.

VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica autorizada a venda direta 

do bem, observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, 

inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte: a) o prazo para a Leiloeira 

promover a venda direta é de 90 (noventa) dias; b) o pagamento do imóvel 

poderá ser realizado de forma parcelada, desde que respeitadas as 

regras anteriormente fixadas para tanto; e c) o pagamento das parcelas 

deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a este 

processo e aberta quando do primeiro recolhimento.

Restando inviabilizada a venda direta do bem, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado FERNANDO 

HENRIQUES, e seu respectivo cônjuge Sra. LAURINDA ALVES 

HENRIQUES, e ANTENOR SANTOS ALVES, AMÉRICO SANTOS ALVES, 

UBALDINA DE CARVALHO DE ALVES, ANTENOR SANTOS ALVES 

JÚNIOR, CLEIDE DE LOURDES TREVISAN ALVES, AGROPECUÁRIA 

MARINGÁ LTDA. na qualidade de Coproprietários, BANCO DO BRASIL 

S/A. E UNIÃO FEDERAL, na qualidade de Credor Hipotecário, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Novo São Joaquim/MT, 4 de julho de 2018. Eu, __________ 

Wilmar Barbosa Cruz, Gestor Judiciário, o subscrevo e assino.

WILMAR BARBOSA CRUZ

Gestor Judiciário

Autorizado Art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70345 Nr: 270-97.2012.811.0106

 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: José Roberto de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Roberto Santos Faria, MFdP, Jaqueline 

de Paula Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iandra Santos Morais - 

OAB:MT 16051/O, Kenia Cristina Borges - OAB:MT 16122/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de providenciar a intimação da herdeiro menor M. F. de P. por meio de 

seus defensores, acerca da decisão de f. 156, uma vez que a publicação 

de f. 157 foi omissa nesse sentido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 70410 Nr: 335-92.2012.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erilda Maria Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o deferimento de minhas férias individuais para o mês de 

JULHO de 2016, nos termos do artigo 234, § 1º, do COJE, devolvo o 

presente feito ao Cartório Judicial.

Findo o período de férias, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79271 Nr: 434-52.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Sechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT/2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT/12.610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT/14.587

 Em seguida foi interposto Recurso Especial contra os acórdãos, que foi 

recebido apenas no efeito devolutivo.Afirmam ter buscado a reintegração 

de posse em face do executado Dorvalino Secchi nos autos da 

reintegração de posse Código n° 67107, contudo o pedido fora indeferido 

por este Juízo, porquanto Dorvalino Secchi não é parte em tais autos. 

Desta feita, apresentam o pedido de cumprimento provisório de sentença, 

rogando pela imediata reintegração de posse e oferecendo caução.Pois 

bem.Constata-se dos autos de Código n° 67107 que este Juízo ao indeferir 

o pedido de reintegração de posse fundamentou nas seguintes questões 

processuais:“Incabível o pleito dos requeridos: a uma, porque Roberto 

Zanoni e Durvalino Secchi não são partes nos presentes autos; a duas, 

porquanto inexiste nos autos informação de título judicial oriundo de 

decisão nos embargos de terceiro Código n° 70667 e 70634, determinando 

a reintegração de posse dos requeridos nas áreas contidas no pedido de 

folhas 4188/4189; e a três, visto que SE existisse título executivo judicial 

determinando a reintegração de posse, sem efeito suspensivo, nos 

embargos referidos, dever-se-ia buscar o cumprimento provisório da 

sentença nos moldes do art. 522 do CPC. Posto isso, INDEFIRO os pedidos 

formulados às folhas 4.188/4.189.” DestaqueiDesta feita, com fundamento 

na decisão acima transcrita e no art. 520 c/c 522, I, do CPC, afere-se que 

para o cumprimento provisório de sentença é necessária a juntada da 

sentença impugnada que se pretende executar provisoriamente.Posto 

isso, INTIMEM-SE os exequentes para, no prazo de 15 dias, emendarem a 

inicial nos seguintes termos: a) Juntar aos autos o título executivo judicial 

(Sentença ou Acórdão), referente autos Código n° 70634, que teria 

determinado a reintegração de posse em favor dos exequentes e se 

pretende executar provisoriamente; sob pena de extinção do processo, 

nos termos do art. 485, IV, do CPC.Expirado o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos para deliberação.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75894 Nr: 581-49.2016.811.0106

 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: Ivanete Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eustaquio Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12.025

 Considerando que nos dias 19 e 20 de julho de 2018 este juiz irá 

participar do Curso de Formação Continuada sobre o tema: “Depoimento 

Especial” na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT em Cuiabá, REDESIGNO a audiência de instrução do dia 

20/07/2018 para o dia 16 de AGOSTO de 2018, às 15h00min (Horário de 

MT);

Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79132 Nr: 364-35.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luis Vendramel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeronymo Vendramel Busato - 

OAB:PR 79519, Matheus Henrique Furtunato Gonçalves - OAB:PR 

87668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que nos dias 19 e 20 de julho de 2018 este juiz irá 

participar do Curso de Formação Continuada sobre o tema: “Depoimento 

Especial” na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT em Cuiabá, REDESIGNO a audiência do dia 20/07/2018 para 

o dia 16 de AGOSTO de 2018, às 14h30min (Horário de MT);

Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77558 Nr: 624-49.2017.811.0106

 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: MGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que nos dias 19 e 20 de julho de 2018 este juiz irá 

participar do Curso de Formação Continuada sobre o tema: “Depoimento 

Especial” na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT em Cuiabá, REDESIGNO a audiência do dia 20/07/2018 para 

o dia 16 de AGOSTO de 2018, às 14h00min (Horário de MT);

Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78522 Nr: 80-27.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdS, LTdS, LTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que nos dias 19 e 20 de julho de 2018 este juiz irá 

participar do Curso de Formação Continuada sobre o tema: “Depoimento 

Especial” na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT em Cuiabá, REDESIGNO a audiência do dia 20/07/2018 para 

o dia 16 de AGOSTO de 2018, às 13h30min (Horário de MT);

Intimem-se as partes. Expedindo-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78428 Nr: 25-76.2018.811.0106

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HACR, KFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que nos dias 19 e 20 de julho de 2018 este juiz irá 

participar do Curso de Formação Continuada sobre o tema: “Depoimento 

Especial” na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT em Cuiabá, CANCELO a audiência designada para o dia 

20/07/2018;

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça às fl.51, informando que 

deixou de proceder com a citação da parte requerida em virtude de não ter 

localizado, INTIME-SE a parte autora para se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias;
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Em seguida, conclusos os autos para deliberação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78404 Nr: 22-24.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que nos dias 19 e 20 de julho de 2018 este juiz irá 

participar do Curso de Formação Continuada sobre o tema: “Depoimento 

Especial” na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT em Cuiabá, REDESIGNO a audiência do dia 20/07/2018 para 

o dia 16 de AGOSTO de 2018, às 13h00min (Horário de MT);

Intimem-se as partes, expedindo-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79203 Nr: 403-32.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaio Martins Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - 

OAB:MT/16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Conforme artigos 320, 321 e 183, todos do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial nos 

seguintes termos:

 a) juntar comprovante de renda, a fim de justificar a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita;

b) juntar comprovante de endereço;

II. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

III. Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74262 Nr: 488-23.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WNSM, EOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IN, WAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 Decisão->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Verifico que a sentença transitou em julgado (fls. 60).

Considerando a juntada do cálculo atualizado da dívida pelo exequente 

(fls. 63), intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito; nos termos do art. 523, §1°, do CPC .

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79181 Nr: 388-63.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Hilda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Cobrança de Salário Maternidade proposta por 

VANESSA HILDA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, na qual alega que sempre trabalhou no campo e 

em 13 de maio de 2014 teve uma filha, Kamylla Barbosa da Silva, fazendo 

jus, portanto, ao recebimento do auxílio maternidade na situação de 

segurada especial.

Alega que administrativamente teve o requerimento indeferido pela 

Autarquia Previdenciária.

No mérito requer a procedência do pedido contido na inicial para a 

implantação do salário maternidade do nascimento de sua filha com os 

valores devidamente corrigidos.

I. Pelo acima exposto, CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

Código de Processo Civil), consignando-se ainda que não contestada a 

ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados na inicial (Art. 

344, Código de Processo Civil).

II. Considerando a impossibilidade de comparecimento do Procurador do 

INSS à audiência de conciliação, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 12h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

III. INTIMEM-SE as partes para querendo, apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 dias, antes da audiência instrutória, sob 

pena de preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil ou trazer as testemunhas independentemente de 

intimação.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79174 Nr: 387-78.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BASÍLIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação para Concessão de Pensão por Morte proposta por 

PEDRO BASÍLIO DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

 Aduz a inicial que o requerente é viúvo de OSCELINA DE JESUS SOUZA 

Barreto, sendo que o casal conviveu maritalmente até a morte desta.

Sustenta que buscou o benefício na via administrativa, porém lhe foi 

negado.

No mérito, pede a concessão do benefício.

Juntou aos autos documentos de fls. 11/32.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

- Recebimento da Inicial -

 Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321, 

do mesmo diploma legal.

- Da gratuidade da justiça -

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”.

 Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de 

hipossuficiência absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade 

de arcar com às custas e despesas do processo sem prejuízo de seu 

sustento próprio ou de sua família.

No caso, a parte autora apresenta alegações de insuficiência de recursos 
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para pagar as custas processuais, diante dos documentos 

consubstanciados aos autos , dessa forma, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, na forma da lei (CPC, art. 98).

 Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do 

§1º, do art. 98 do CPC.

I. CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, 

§1º), ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II).

III. Após, à parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

IV. Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a 

Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSS e demais 

autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a 

qual é vedada a formalização de acordo antes da completa instrução do 

feito. Posto isso, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

28 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 13h30min (horário de Cuiabá-MT).

V. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo 

suas testemunhas independentemente de intimação.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79123 Nr: 360-95.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pires de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 DE SETEMBRO 

DE 2018, ÀS 12h00min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79216 Nr: 409-39.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Felisberto Damascena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.II. CITE-SE o 

requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).III. 

Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia 

Geral da União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 DE SETEMBRO 

DE 2018, ÀS 12h30min (horário de Cuiabá-MT).IV. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação. V. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79217 Nr: 410-24.2018.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelsidis Peres de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Pelo acima exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.II. Pelo acima exposto, 

CITE-SE o requerido de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, 

§1º), ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II).III. Após, à parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.IV. Através do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da 

União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Posto isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 DE SETEMBRO 

DE 2018, ÀS 14h00min (horário de Cuiabá-MT).V. INTIMEM-SE as partes 

para que compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas 

independentemente de intimação.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73841 Nr: 324-58.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Lucia Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Considerando que a requerente apresentou a justificativa e o 

substabelecimento às fls. 56/57 e 60/61, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 28 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14h30min (horário 

de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78553 Nr: 91-56.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBB, GBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fls. 19, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 23 de AGOSTO de 2018, às 12h00min (MT).

 INTIMEM-SE as partes, conforme decisão de fls. 17/17-verso.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79270 Nr: 433-67.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT/2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT/12.610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT/14.587

 Em seguida foi interposto Recurso Especial contra os acórdãos, que foi 
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recebido apenas no efeito devolutivo.Afirmam ter buscado a reintegração 

de posse em face do executado Roberto Zanoni nos autos da 

reintegração de posse Código n° 67107, contudo o pedido fora indeferido 

por este Juízo, porquanto Roberto Zanoni não é parte em tais autos. Desta 

feita, apresentam o pedido de cumprimento provisório de sentença, 

rogando pela imediata reintegração de posse e oferecendo caução.Pois 

bem.Constata-se dos autos de Código n° 67107 que este Juízo ao indeferir 

o pedido de reintegração de posse fundamentou nas seguintes questões 

processuais:“Incabível o pleito dos requeridos: a uma, porque Roberto 

Zanoni e Durvalino Secchi não são partes nos presentes autos; a duas, 

porquanto inexiste nos autos informação de título judicial oriundo de 

decisão nos embargos de terceiro Código n° 70667 e 70634, determinando 

a reintegração de posse dos requeridos nas áreas contidas no pedido de 

folhas 4188/4189; e a três, visto que SE existisse título executivo judicial 

determinando a reintegração de posse, sem efeito suspensivo, nos 

embargos referidos, dever-se-ia buscar o cumprimento provisório da 

sentença nos moldes do art. 522 do CPC. Posto isso, INDEFIRO os pedidos 

formulados às folhas 4.188/4.189.” DestaqueiDesta feita, com fundamento 

na decisão acima transcrita e no art. 520 c/c 522, I, do CPC, afere-se que 

para o cumprimento provisório de sentença é necessária a juntada da 

sentença impugnada que se pretende executar provisoriamente.Posto 

isso, INTIMEM-SE os exequentes para, no prazo de 15 dias, emendarem a 

inicial nos seguintes termos: a) Juntar aos autos o título executivo judicial 

(Sentença ou Acórdão), referente autos Código n° 70667, que teria 

determinado a reintegração de posse em favor dos exequentes e se 

pretende executar provisoriamente; sob pena de extinção do processo, 

nos termos do art. 485, IV, do CPC.Expirado o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos para deliberação.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69098 Nr: 271-53.2010.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Mecanica e Torneadora Tratorcouto, 

Deuzangela de Andrade Couto, Francisco Pereira Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 Defiro integralmente os pedidos de fls. 86.

Proceda-se conforme solicitado pela procuradoria.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66660 Nr: 818-53.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR PIMENTA, JOANA DAICLE MUNIZ, JOSÉ 

VICENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espíndola de Oliveira 

Lima - OAB:MT/3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para Autora apresentar as alegações finais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76959 Nr: 2683-43.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de acordo celebrado entre as partes, conforme fls.70/72.

Portanto, HOMOLOGO o acordo retro celebrado entre as partes, juntado 

aos autos para que produza seus efeitos legais.

Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO, conforme disposto no 

Artigo 487, III, b), do Novo Código de Processo Civil, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Em relação às custas processuais, CONDENO as partes ao pagamento 

pro rata.

 Caso exista mandado de busca e apreensão determino o recolhimento 

deste.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66660 Nr: 818-53.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR PIMENTA, JOANA DAICLE MUNIZ, JOSÉ 

VICENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espíndola de Oliveira 

Lima - OAB:MT/3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos em correição.

 Declaro encerrada a instrução.

Abro o prazo para alegações finais por 15 dias para cada parte, primeiro 

para parte autora, já saindo ela intimada, depois com a juntada das 

alegações finais pela requerente, intime-se a defesa dos réus para 

apresentar alegações finais em 15 dias.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65830 Nr: 368-13.2015.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYNNE KURTZ BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

acolher o pedido do autor, consolidando a posse e propriedade de um 

veículo, marca HONDA, modelo BIZ 125 ES ano de fabricação 2014, 

chassi 9C2HC1420ER020550, placa OAV2494, cor ROSA e renavam nº 

1004853685, com o autor.Condeno o réu nas custas processuais e em 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77758 Nr: 3062-81.2017.811.0095

 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: BMBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÔRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO SERGIO DOS SANTOS - 

OAB:22154/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Devolva-se os autos a Comarca de origem, com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74207 Nr: 1080-32.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR, IPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

BANCO BRADESCO S.A, devidamente identificado e representado, requer, 

por intermédio desta ação a Busca e Apreensão de um veículo marca M. 

Benz, modelo caminhão L 1620, ano de fabricação 2007/2018, chassi 

9BM6953048B560809, placa NJF4110, cor BRANCA e renavam nº 

939427451, com fulcro no Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de 

ODAIR MARTINS DA SILVA, também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 12/53.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 68.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, pugnando pela extinção do feito, fl. 111.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, torna-se viável a extinção 

do feito pela desistência da parte autora, nos termos do art. 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67912 Nr: 1452-49.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte autora para informar nos autos se houve a 

quitação do acordo formulado com a parte executada, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-60.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES DE ASSIS FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMIG DISTRIBUICAO S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 31/08/2018, às 13h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 05 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 033/2018-DF

 O Excelentíssimo Doutor FÁBIO ALVES CARDOSO, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca de Pedra Preta, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária - Sra. Sueli de Oliveira Barbosa, 

matricula 8370, está de atestado médico no período de 03/07 a 

06/07/2018;

 RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR a servidora Maria de Fátima Gomes de Souza, técnica 

judiciária, matricula 4153, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta, no período de 03/07 a 06/07/2018, em substituição da Gestora 

Judiciária - Sueli de Oliveira Barbosa.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Pedra Preta-MT, 03 de julho de 2018.

 FÁBIO ALVES CARDOSO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69496 Nr: 1296-81.2018.811.0022

 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, Antonia 

Elieuda Silva Matos, WSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência proposta 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor Wemeson Silva 

Matos, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta, 

visando à obtenção do medicamento de uso contínuo Trileptal 900mg 

(Oxcarbazepina).

Alegou que solicitou a medicação à Secretaria Municipal de Saúde, 

sendo-lhe informado que o referido fármaco não faz parte da lista do SUS, 

e que não possui condições financeiras de adquirir o medicamento sem 

prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, eis que atualmente 

recebe apenas o benefício do INSS, correspondente a 1.275,00 (mil 

duzentos e setenta e cinco reais) mensais, conforme documento anexo.

Em despacho de ref:4 foi determinado a encaminhamento do feito para 

parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, acerca da 

concessão do pleito antecipatório.

Aportou-se laudo do NAT conforme ref:7.

Pois bem.

Insta observar a tese disposta no tema repetitivo n.º 106/STJ o qual dispôs 

sobre a “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS”, EXIGE A PRESENÇA 
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CUMULATIVA DOS SEGUINTES REQUISITOS: (I) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(II) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento;

(III) Existência de registro na ANVISA do medicamento.

Desta forma, nos termos do artigo 321 do CPC, abra-se vistas ao 

Ministério Público para se manifestar acerca da existência de registro na 

ANVISA do medicamento pleiteado.

Após, venham-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência 

requerida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70057 Nr: 1499-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.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 26 de Setembro de 2018, às 08h00min, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa Comarca.Concedo aos requerentes os 

benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50.Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69944 Nr: 1452-69.2018.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Altino de Souza Gentil, Odair Jose da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se 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, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68780 Nr: 984-08.2018.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAL, JMBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se 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, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68605 Nr: 915-73.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Gonçalves Nascimento Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Pereira Brito (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR 

pleiteada.Requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade 

coatora, no prazo de (10) dez dias, com atenção ao artigo 7, inciso I, da 

Lei 12.016/2009. Após, vista ao representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 25 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68579 Nr: 911-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT, Juvenal Pereira 

Brito (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR 
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pleiteada.Requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade 

coatora, no prazo de (10) dez dias, com atenção ao artigo 7, inciso I, da 

Lei 12.016/2009. Após, vista ao representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 21 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68604 Nr: 914-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice de Carvalho Borges Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Pereira Brito (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR 

pleiteada.Requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade 

coatora, no prazo de (10) dez dias, com atenção ao artigo 7, inciso I, da 

Lei 12.016/2009. Após, vista ao representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 21 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68528 Nr: 891-45.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA GUIMARÃES BEZERRA BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Pereira Brito (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR 

pleiteada.Requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade 

coatora, no prazo de (10) dez dias, com atenção ao artigo 7, inciso I, da 

Lei 12.016/2009. Após, vista ao representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 21 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68670 Nr: 938-19.2018.811.0022

 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: Remi Santos Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pelo autor.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 19 de setembro de 2018, às 10h00min, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 

do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado.Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68829 Nr: 998-89.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em 

favor do autor.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 19 

de setembro de 2018, às 09h20min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.Cite-se o requerido, no endereço de ref.09 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no 

artigo 334 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68929 Nr: 1053-40.2018.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMN, RADA, VMN, DVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se 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, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69082 Nr: 1120-05.2018.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS, IdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se 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, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69425 Nr: 1259-54.2018.811.0022

 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: MARINA DA SILVA MELO, Marina da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco IBI S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora juntou comprovante de 

endereço divergente do declarado na petição inicial e na declaração de 

hipossuficiência.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte requerente para no prazo 15 (quinze) dias, emende o 

pedido inicial, juntando nos autos cópia do comprovante de residência em 

seu nome, referente no máximo aos últimos 03 (três) meses, documentos 

pessoal de forma legível, sob pena de indeferimento da petição inicial sem 

o julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

 Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69930 Nr: 1449-17.2018.811.0022

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete dos Santos Silva, Sebastiana Dias 

Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do pedido 

inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, §1º, 

CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68936 Nr: 1056-92.2018.811.0022

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DA SILVA MENDONCA, Paulo 

Roberto de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do pedido 

inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, §1º, 

CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 1030-94.2018.811.0022

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela Ferreira da Silva, Paulo Roberto de 

Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 
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de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do pedido 

inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, §1º, 

CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68813 Nr: 995-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOS, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GONÇALVES AMORIM 

- OAB:23317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se 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, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69766 Nr: 1392-96.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana Santos da Silva Barbosa, Paulo 

Roberto de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor de Poliana Santos da Silva, 

Paulo Roberto de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho e Ana Claudia dos 

Santos Almeida todos devidamente qualificados nos autos.Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Cite-se as partes executadas para que, no prazo 

de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de 

serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução (art. 829, do CPC).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).Os executados 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69172 Nr: 1155-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69336 Nr: 1216-20.2018.811.0022

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICOM DE SOUZA MANDINGA, Paulo Roberto 

de Carvalho, Elaine Camilo de Carvalho, Anna Claudia dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do pedido 

inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso o 
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demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, §1º, 

CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69089 Nr: 1125-27.2018.811.0022

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Rezende da Silva, ARCIDIO REZENDE 

DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do pedido 

inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, §1º, 

CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69188 Nr: 1165-09.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69199 Nr: 1170-31.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69197 Nr: 1168-61.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 
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respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69066 Nr: 1111-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69065 Nr: 1110-58.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69062 Nr: 1109-73.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em etc.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69067 Nr: 1112-28.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 
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Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em etc.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69068 Nr: 1113-13.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em etc.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69075 Nr: 1118-35.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em etc.

 Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública em face do Estado de 

Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o pagamento 

do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69419 Nr: 1254-32.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdC, ELdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em etc.

Verifica-se 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, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69210 Nr: 1175-53.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifica-se 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, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

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 03 de outubro 

de 2018, às 08h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca.

Cite-se as partes requeridas, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação da parte 

requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intime-se o Ministério Público para manifestação

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69263 Nr: 1198-96.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Carvalho da Silva Júnior - ME, Damaris 

Torquetti da Silva, Alcides Carvalho da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em etc.Inicialmente, determino a retificação na distribuição do feito 

no que se refere ao tipo de ação, devendo passar a constante como 

Execução da Título Extrajudicial.Trata-se de Ação de Execução por Título 

Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S.A, em face de ALCIDES 

CARVALHO DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA. todos devidamente 

qualificados nos autos.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 332 do mesmo codex, recebo a petição inicial.Cite-se as partes 

executadas para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução (art. 829, 

do CPC).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).Os 

executados poderão 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. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC).Se não encontrado (a) o (a) devedor (a), com fulcro no artigo 830 do 

Código de Processo Civil, determino que desde já proceda ao arresto de 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69303 Nr: 1210-13.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Pereira Liceras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - 

OAB:MG/86.925, CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução de quantia certa proposta por 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor de 

VALDEMAR PEREIRA LICERAS todos devidamente qualificados nos 

autos.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.Cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente 

acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, 

sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução (art. 829, do CPC).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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69496 Nr: 1296-81.2018.811.0022

 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, Antonia 

Elieuda Silva Matos, WSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o trâmite processual do feito se 

encontra em ordem.

Tendo em vista a complexidade dos autos, ao qual demandam uma análise 

e estudo criterioso para a prolação da decisão e, devido o exíguo prazo 

correicional, determino o retorno do feito ao Cartório.

Nos termos do artigo 21, inciso V, da CNGC, determino a inclusão do 

presente feito na elaboração do plano no termo da correição.

Após o término da correição, venham-me os autos conclusos 

imediatamente para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54808 Nr: 710-15.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Vicente Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Defensoria Pública - Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc. Ante a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, 

nomeio para defender os interesses do acusado, Dr. Antônio Roberto dos 

Santos. Homologo a desistência da oitiva da testemunha José Vanildo dos 

Santos Severo. Designo a audiência para a oitiva da vítima Jaqueline Silva 

de Carvalho o dia 24/10/2018, às 17h, devendo esta ser conduzida 

coercitivamente. Saem os presentes intimados. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14270 Nr: 572-29.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Alves Dodó

 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: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Matr.1585256

 INTIMAÇÃO DO(S)ADVOGADO(S) DO EXEQUENTE, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem a respeito da Impugnação de fls162/167.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 64313 Nr: 2330-28.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslen Henrique de Lima Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:MT/15.616

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe o atual endereço do acusado, para realizar a notificação 

pessoal, conforme despacho Ref: 31.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 99994 Nr: 1716-10.2014.811.0028

 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: Laudiceia Pereira da Silva, JCPdS, LPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento (redesignada para o dia 16 de 

Outubro de 2018, às 16h30min ), conforme despacho de ref. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9054 Nr: 1608-30.2004.811.0028

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural 

dos Estado de MT/MS, Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nossa Senhora do Livramento, 

Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Rafael Hoffing - 

OAB:14.999/DF], Alexandre Bergamini Chioratto - OAB:6798, 

ANDRESSA CALVOSO DE CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, 

Jacqueline R. de Freitas Leite - OAB:60962/MG, Jean Carlos de 

Albuquerque Nunes - OAB:16264-E/MT, Lara Cristina de Oliveira 

Lima - OAB:7614, Mario Cesar de Lima - OAB:6.618/MT, Mário Lucio 

Franco Pedrosa - OAB:5746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658B, Ivanowa Raposo Quintela - OAB:5379, Jorge Aurélio 

Zamar Taques - OAB:4700/MT, Vladimir de Lima Brandão - 

OAB:5812

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se no Protocolo do Fórum da 

Capital - Cuiabá/MT, a Carta Precatória expedida nos autos, com a 

finalidade de Intimar a parte Exequente, e está pendente, aguardando as 

guias de custas e taxa judiciária, para distribuição, sob pena de devolução 

sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154388 Nr: 2024-07.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Richard Satoshi Ejima, Maria Olinda Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nogueira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se no Protocolo do Fórum da 

Capital - Cuiabá/MT, a Carta Precatória expedida nos autos, com a 

finalidade de Citar a parte Executada, e está pendente, aguardando as 

guias de custas e taxa judiciária, para distribuição, sob pena de devolução 

sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130770 Nr: 125-08.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Jorge dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142/MT

 Certifico e dou fé que a Guia de Execução Penal extraída destes autos foi 

distribuída com o código 157797. Certifico ainda que transferi a prisão do 

sentenciado para a Guia de Execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34811 Nr: 1725-79.2008.811.0028

 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: Amalia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio-Procuradora Federal - OAB:1585256

 CÓDIGO: 34811

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados pelo requerente 

AMALIA DA SILVA.

 Sustenta o embargante que houve erro material no que tange a data do 

início do benefício.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.
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Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar clara a 

decisão, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não operam 

novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, 

suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

decisão.

 O embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que houve erro material na sentença prolatada à ref. 139, pois a data de 

implantação do benefício deveria ser 31.12.2006.

 Analisando as alegações do embargante, entendo que os embargos 

merecem acolhimento.

Isto porque, ao que se vê da sentença, conforme aduzido pelo autor, 

houve erro quanta a data do DIB, em um trecho da sentença em que 

consta o dia 31.12.2016 como sendo dia da cessação indevida do 

benefício, quando na realidade o dia correto é 31.12.2006.

 Assim, ACOLHO os embargos declaratórios para retificar o dispositivo da 

sentença atacada para, onde se lê:

 “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora de 

aposentadoria por invalidez, devido desde o dia 31.12.2016 (data da 

cessação).”

Passe a constar:

 “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora de 

aposentadoria por invalidez, devido desde o dia 31.12.2006 (data da 

cessação).”

Bem como, retificar os demais trechos em que constam o dia 31.12.2016 

como data de inicio do DIB, para fazer constar o dia correto, qual seja, 

31.12.2006.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143132 Nr: 5456-68.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa da Pinha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 CÓDIGO: 143132

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados pelo requerente 

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA.

 Sustenta o embargante que houve erro/contradição no que tange ao 

inciso do art.485 em que foi requerida a extinção.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar clara a 

decisão, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não operam 

novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, 

suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

decisão.

 O embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que houve erro material na sentença prolatada à ref. 29, pois a sentença 

foi fundamentada no art. 485, incisos IV e VI do CPC.

 Analisando as alegações do embargante, entendo que os embargos 

merecem acolhimento.

Isto porque, ao que se vê da sentença, conforme aduzido pelo autor, 

houve erro quanto à fundamentação do inciso, uma vez que foi requerido 

pelo autor a extinção com base no art.485, VIII pretendendo a 

homologação da desistência e não a extinção pelos incisos IV e VI que 

fazem referência a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de legitimidade 

ou de interesse processual.

 Assim, ACOLHO os embargos declaratórios para retificar o dispositivo da 

sentença atacada para, onde se lê:

 “Por esta razão, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC/2015.”

Passe a constar:

 “Por esta razão, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 485, VIII, do CPC/2015’’.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150059 Nr: 284-14.2018.811.0028

 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: A.D.D INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMC HYUNDAI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO PEREIRA DE 

MAGALHAES - OAB:97962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Constato que foi feita a avaliação dos bens dados em garantia pela Oficial 

de Justiça, o qual perfazem a quantia de R$ 325.000,00, portanto, 

ultrapassando o valor remanescente para prestação da caução.

Assim sendo, considerando que o embargante apresentou caução idôneo, 

lavra-se termo de caução.

 Com a devida formalização da caução, expeça-se mandado de restituição 

dos bens elencados na decisão de fl. 181, quais sejam:

 Uma Escavadeira Hunday CX 220 série HHKHZ614AC001202.

- Uma Escavadeira Hunday HL LC-9S série HHKHZ614AC0001345.

- Uma Pá Carregadeira Hunday HL 760 série HHKHLL05CD0000178.

- Uma Escavadeira Hunday 380 série HHKHZA04VC0000151.

Certifique acerca da manifestação quanto as provas que pretendem 

produzir.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110742 Nr: 1792-97.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Gosmann Camargo Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, sobre a juntada do documento de ref. 64, bem 

como que encontra-se nesta Secretaria, a Carta Precatória expedida nos 

autos, para a citação da parte requerida, devendo ser retirada para 

distribuição e cumprimento, na Comarca de Tangará da Serra/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014003-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO JORGE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

16:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010714-25.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA BENEDITA DA COSTA SILVA (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 13 de agosto de 2018 as 

16:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011689-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA LOPES DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O (ADVOGADO)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011689-42.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANDRELINA LOPES DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 05.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 
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transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017375-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH DE AMORIM CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (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 13 de agosto de 2018 as 

17:00h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000291-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DA CUNHA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Considerando que os comprovantes de pagamento 

são essenciais para análise do pedido de tutela antecipada, intime-se o 

autor para juntar aos autos comprovantes legíveis, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC. Após, conclusos para 

apreciação do pedido liminar. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000291-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DA CUNHA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)
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Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019100-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL BENEDITO FIALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 14 de agosto de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-78.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

13:20h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000399-22.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON MOTA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000399-22.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: EVERTON MOTA RODRIGUES Nos termos dos artigos 

320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio 

do advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000477-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000477-16.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: TIAGO DA SILVA MACHADO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Tendo em vista que se trata de execução de honorários, 

intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de anexar aos autos os títulos executivos judiciais (certidões). 

Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000463-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MODA DA CASA LTDA - ME (RÉU)

CRISTIANE RODRIGUES LOPES REZENDE (RÉU)

PEDRO DE OLIVEIRA REZENDE (RÉU)

CIBELE DE JESUS OLIVEIRA LOPES (RÉU)

JANIO LOPES DE SOUZA JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000463-32.2018.8.11.0059. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: MODA DA CASA LTDA - ME, JANIO 

LOPES DE SOUZA JUNIOR, PEDRO DE OLIVEIRA REZENDE, CRISTIANE 

RODRIGUES LOPES REZENDE, CIBELE DE JESUS OLIVEIRA LOPES Nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio de seu advogado para, no prazo de 15(quinze) 

dias, emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito. Decorrido 

o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000482-38.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAULEIR BARROS GONCALVES (RÉU)

VANIA MARIA FERNANDES PIRES (RÉU)

PAULO PEREIRA PIRES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000482-38.2018.8.11.0059. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: VAULEIR BARROS GONCALVES, 

PAULO PEREIRA PIRES, VANIA MARIA FERNANDES PIRES Nos termos dos 

artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio do advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, 

ambos do NCPC). Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000475-46.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOSE DO RIO PRETO 

LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRY ATIQUE OAB - SP216907 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR MARQUES COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono a intimação da parte autora por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 1.758,30 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e 

trinta centavos), para cumprimento da carta precatória supra, sendo R$ 
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3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90159 Nr: 9384-31.2017.811.0059

 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: SILVESTRE JORNOOKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65569 Nr: 1542-34.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFdS, LFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a 

não localização do executado.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57044 Nr: 1605-93.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIVINO PEREIRA DA COSTA

 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:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74117 Nr: 5292-44.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEDROSA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94404 Nr: 11809-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se quanto ao transcurso do prazo para pagamento dos 

alimentos.

Após, abra-se vista ao MPE para se manifestar quanto ao pedido retro.

Por fim, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75653 Nr: 285-37.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laize Fabiane de Miranda Klos, ATFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Todescato Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:

 Tendo em vista que a testemunha Ismael Carlos de Miranda, arrolada pelo 

requerido (ref.52), reside em Mutunópolis/GO, distrito da Comarca de 

Estrela do Norte/GO, expeça-se carta precatória para mencionada 

Comarca, com urgência, para inquirição da referida testemunha, bem como 

para realização do estudo psicossocial na residência da autora (endereço 

atualizado na ref.44).

 Inquirida a testemunha e realizado o estudo na residência da requerente, 

com a consequente juntada da precatória nos autos, abra-se vista a parte 

autora, parte ré e ao Ministério Público para, em prazos sucessivos de 15 

(quinze) dias, apresentarem razões finais escritas.

Por fim, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104595 Nr: 5227-78.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o Oficial de Justiça informou que não 

pegaria a carta precatória, visto que não terá tempo habil para 

cumprimento, em razão da audiência está designada para esta data. O 

referido é verdade e dou fé.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 578 de 656



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62095 Nr: 149-74.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 A fim de melhor instruir o feito, defiro o pedido retro.

Assim sendo, DETERMINO que se expeça ofício à equipe Multidisciplinar 

desta Comarca, a fim de envie a este juízo, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, estudo psicossocial a ser realizado na residência das partes (autor e 

ré).

 Com a juntada, abra-se vista a parte autora, parte ré e ao Ministério 

Público para, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, apresentarem 

razões finais escritas.

Por fim, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87422 Nr: 7740-53.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMFdS, EVFds

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o requerimento retro, compulsados os autos extrai-se que o 

requerido ainda não foi citado dos termos da presente demanda.

Assim sendo, certifique-se quanto ao retorno da carta precatória de ref. 

35.

 Após, abra-se vista à Defensoria Pública para manifestação.

Por fim, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50698 Nr: 602-40.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmo Carneiro Jaco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para providenciar o 

recolhimento da diligência da oficiala de justiça, no valor de R$ 254,70 

(duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), mediante o 

recolhimento de guia a ser tirada no sitio do Tribunal de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50698 Nr: 602-40.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmo Carneiro Jaco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para providenciar o 

recolhimento da diligência da oficiala de justiça, no valor de R$ 254,70 

(duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), mediante o 

recolhimento de guia a ser tirada no sitio do Tribunal de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103508 Nr: 4580-83.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFdsS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A, VEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique de Oliveira Brito - 

OAB:GO 195451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para providenciar o 

recolhimento da diligência da oficiala de justiça, conforme ref de n° 9, 

requer o pagamento do valor devido para a zona 38, mediante o 

recolhimento de guia a ser tirada no sitio do Tribunal de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103508 Nr: 4580-83.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFdsS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A, VEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique de Oliveira Brito - 

OAB:GO 195451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para providenciar o 

recolhimento da diligência da oficiala de justiça, conforme ref de n° 9, 

requer o pagamento do valor devido para a zona 38, mediante o 

recolhimento de guia a ser tirada no sitio do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68245 Nr: 2518-41.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DE AQUINO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20704 Nr: 752-56.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Pereira Portilho ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oeste Center Antenas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8.977/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Damasceno Peres 

- OAB:MT 12.553, Jose Arlindo do Carmo - OAB:3722/MT, Luciana 

Rezegue do Carmo - OAB:9.609 - MT

 Decisão

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a empresa executada, para pagamento do valor devido, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput” 
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).

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Decorrido o prazo do edital sem manifestação, proceda-se à conclusão 

dos autos para providências da Súmula 196, do STJ.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94404 Nr: 11809-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi intimado para efetuar o 

pagamento do débito alimentar em atraso, cobrado nestes autos e ficou 

inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104758 Nr: 5326-48.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maramar Comercio de Derivados de Petróleo Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAGAS E ESCORSIN-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fl.10, intime-se a parte autora para o 

recolhimento das custas devidas.

 Com o recolhimento, cumpra-se conforme deprecado, após, devolva-se 

com as baixas necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104136 Nr: 4978-30.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Alcides dias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Veronesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-88.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN RUBENS PANTOJA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000080-88.2017.8.11.0059. REQUERENTE: LEONAN RUBENS PANTOJA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por 

LEONAN RUBES VANTOJA em desfavor de CLARO S/A, ambos 

qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi designada audiência de 

conciliação (ID 13096847), que restou infrutífera, visto que a parte autora 

não compareceu a solenidade. Em seguida, os autos vieram conclusos. É 

o relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante 

não compareceu a audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente 

intimada, através do advogado constituído, conforme se vê em eventos do 

processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece 

que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito, bem como condená-la ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. Nesse sentido, 

assevera a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 

Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do 

processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.2- No 

caso concreto, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e 

nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.3- 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do 

FONAJE).4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. TJMT - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2018, Publicado no 

DJE 03/04/2018) POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-88.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN RUBENS PANTOJA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000080-88.2017.8.11.0059. REQUERENTE: LEONAN RUBENS PANTOJA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por 

LEONAN RUBES VANTOJA em desfavor de CLARO S/A, ambos 

qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi designada audiência de 

conciliação (ID 13096847), que restou infrutífera, visto que a parte autora 

não compareceu a solenidade. Em seguida, os autos vieram conclusos. É 

o relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante 

não compareceu a audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente 

intimada, através do advogado constituído, conforme se vê em eventos do 

processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece 

que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 
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audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito, bem como condená-la ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. Nesse sentido, 

assevera a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 

Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do 

processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.2- No 

caso concreto, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e 

nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.3- 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do 

FONAJE).4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. TJMT - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2018, Publicado no 

DJE 03/04/2018) POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-96.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DANILO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000019-96.2018.8.11.0059. REQUERENTE: THIAGO DANILO RIBEIRO 

SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar 

impugnação a contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-46.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MARCELO ALEXANDRE 97029220978 (REQUERIDO)

MARCELO ALEXANDRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000087-46.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LAZARO PEREIRA FILHO 

REQUERIDO: MARCELO ALEXANDRE 97029220978, MARCELO 

ALEXANDRE, MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, BANCO 

BRADESCO S.A. Intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar 

impugnação a contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-98.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000187-98.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LEANDRO GOMES RIBEIRO 

DOS SANTOS ALVES SILVA REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela de urgência, proposta por LEANDRO GOMES RIBEIRO 

DOS SANTOS ALVES SILVA em desfavor de TRIBANCO/CARTÃO 

TRICARD, ambos qualificados, alegando, em síntese, que sofreu 

negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão de débito que não reconhece existir (não realizou transação 

comercial com a empresa ré). Inicial acostada com procuração e 

documentos (fls. 13/18). À fl. 19, foi designada audiência de conciliação. 

Na sequência, a requerida apresentou contestação, oportunidade em que 

juntou aos autos carta de preposição, os atos constitutivos da empresa e 

substabelecimento (fls. 42/77). Realizada a solenidade, restou infrutífera 

diante da ausência da parte autora, oportunidade em que a requerida 

requereu a extinção do feito sem resolução do mérito (fls. 80/81). Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos 

autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, via advogado, conforme 

se vê em eventos do processo (a decisão foi disponibilizada no DJE no dia 

09/05/2018). Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE 

estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-98.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000187-98.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LEANDRO GOMES RIBEIRO 

DOS SANTOS ALVES SILVA REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela de urgência, proposta por LEANDRO GOMES RIBEIRO 

DOS SANTOS ALVES SILVA em desfavor de TRIBANCO/CARTÃO 

TRICARD, ambos qualificados, alegando, em síntese, que sofreu 

negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão de débito que não reconhece existir (não realizou transação 

comercial com a empresa ré). Inicial acostada com procuração e 

documentos (fls. 13/18). À fl. 19, foi designada audiência de conciliação. 

Na sequência, a requerida apresentou contestação, oportunidade em que 

juntou aos autos carta de preposição, os atos constitutivos da empresa e 

substabelecimento (fls. 42/77). Realizada a solenidade, restou infrutífera 

diante da ausência da parte autora, oportunidade em que a requerida 
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requereu a extinção do feito sem resolução do mérito (fls. 80/81). Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos 

autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, via advogado, conforme 

se vê em eventos do processo (a decisão foi disponibilizada no DJE no dia 

09/05/2018). Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE 

estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-34.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WILASMAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000243-34.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WILASMAR DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, 

proposta por WILASMAR DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação (ID 13170814), que restou infrutífera, 

visto que a parte autora não compareceu a solenidade. Em seguida, os 

autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através do advogado 

constituído, conforme se vê em eventos do processo. Cumpre destacar 

que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito, bem como condená-la ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. Nesse sentido, 

assevera a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 

Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do 

processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.2- No 

caso concreto, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e 

nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.3- 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do 

FONAJE).4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. TJMT - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2018, Publicado no 

DJE 03/04/2018) POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-34.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WILASMAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000243-34.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WILASMAR DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, 

proposta por WILASMAR DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação (ID 13170814), que restou infrutífera, 

visto que a parte autora não compareceu a solenidade. Em seguida, os 

autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através do advogado 

constituído, conforme se vê em eventos do processo. Cumpre destacar 

que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito, bem como condená-la ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. Nesse sentido, 

assevera a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 

Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do 

processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.2- No 

caso concreto, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e 

nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.3- 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do 

FONAJE).4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. TJMT - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2018, Publicado no 

DJE 03/04/2018) POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WILASMAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000244-19.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WILASMAR DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Trata-se de ação declaratória de 
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inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, 

proposta por WILASMAR DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação (ID 13170991), que restou infrutífera, 

visto que a parte autora não compareceu a solenidade. Em seguida, os 

autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através do advogado 

constituído, conforme se vê em eventos do processo. Cumpre destacar 

que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito, bem como condená-la ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. Nesse sentido, 

assevera a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 

Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do 

processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.2- No 

caso concreto, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e 

nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.3- 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do 

FONAJE).4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. TJMT - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2018, Publicado no 

DJE 03/04/2018) POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WILASMAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000244-19.2018.8.11.0059. REQUERENTE: WILASMAR DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, 

proposta por WILASMAR DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação (ID 13170991), que restou infrutífera, 

visto que a parte autora não compareceu a solenidade. Em seguida, os 

autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através do advogado 

constituído, conforme se vê em eventos do processo. Cumpre destacar 

que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito, bem como condená-la ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. Nesse sentido, 

assevera a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 

Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do 

processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.2- No 

caso concreto, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e 

nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.3- 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do 

FONAJE).4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. TJMT - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2018, Publicado no 

DJE 03/04/2018) POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-43.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN RUBENS PANTOJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000083-43.2017.8.11.0059. REQUERENTE: LEONAN RUBENS PANTOJA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, 

proposta por LEONAN RUBES VANTOJA em desfavor de BANCO 

BRADESCARD S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação (ID 13098458), que restou infrutífera, 

visto que a parte autora não compareceu a solenidade. Em seguida, os 

autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através do advogado 

constituído, conforme se vê em eventos do processo. Cumpre destacar 

que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito, bem como condená-la ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. Nesse sentido, 

assevera a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 

Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do 

processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.2- No 

caso concreto, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e 

nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.3- 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do 

FONAJE).4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. TJMT - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2018, Publicado no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 583 de 656



DJE 03/04/2018) POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-43.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN RUBENS PANTOJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000083-43.2017.8.11.0059. REQUERENTE: LEONAN RUBENS PANTOJA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, 

proposta por LEONAN RUBES VANTOJA em desfavor de BANCO 

BRADESCARD S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação (ID 13098458), que restou infrutífera, 

visto que a parte autora não compareceu a solenidade. Em seguida, os 

autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através do advogado 

constituído, conforme se vê em eventos do processo. Cumpre destacar 

que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito, bem como condená-la ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. Nesse sentido, 

assevera a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 

Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do 

processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.2- No 

caso concreto, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e 

nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.3- 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do 

FONAJE).4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. TJMT - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2018, Publicado no 

DJE 03/04/2018) POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-73.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN RUBENS PANTOJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000081-73.2017.8.11.0059. REQUERENTE: LEONAN RUBENS PANTOJA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, 

proposta por LEONAN RUBENS VANTOJA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação (ID 13097538), que restou infrutífera, 

visto que a parte autora não compareceu a solenidade. Em seguida, os 

autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através do advogado 

constituído, conforme se vê em eventos do processo. Cumpre destacar 

que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito, bem como condená-la ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. Nesse sentido, 

assevera a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 

Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do 

processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.2- No 

caso concreto, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e 

nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.3- 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do 

FONAJE).4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. TJMT - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2018, Publicado no 

DJE 03/04/2018) POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-73.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN RUBENS PANTOJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000081-73.2017.8.11.0059. REQUERENTE: LEONAN RUBENS PANTOJA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, 

proposta por LEONAN RUBENS VANTOJA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação (ID 13097538), que restou infrutífera, 

visto que a parte autora não compareceu a solenidade. Em seguida, os 

autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, através do advogado 

constituído, conforme se vê em eventos do processo. Cumpre destacar 

que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 
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audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito, bem como condená-la ao pagamento das custas 

processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. Nesse sentido, 

assevera a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 

Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do 

processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.2- No 

caso concreto, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação e 

nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.3- 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do 

FONAJE).4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. TJMT - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2018, Publicado no 

DJE 03/04/2018) POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas 

necessárias. P.R.I.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78261 Nr: 1862-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorivan Costa de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA FERNANDES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte ré por edital, considerando que não há qualquer notícia do 

seu paradeiro.

Determino que sejam realizados estudos psicosociais pela equipe 

disciplinar deste Juízo na residência do autor e em relação a ele e 

Anderson Fernandes Costa, num prazo de até 90 dias, devendo a 

Secretaria deste Juízo expedir as intimações necessárias num prazo de 

até 20 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85132 Nr: 6224-95.2017.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de busca de endereços do réu, eis que não foram 

apresentados elementos que possam demonstrar ter a parte autora 

cumprido seu dever de diligenciar. O mero pedido sem justificativas para 

que este Juízo realize pesquisas não pode ser atendido porque incumbe à 

parte o dever de apresentar o endereço da parte, ressalvada a hipótese 

em que se demonstre ter esgotado os meios para tanto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73106 Nr: 4886-23.2016.811.0059

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roslaine Dias Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475, JOSE FRANCISCO DA SILVA - OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de busca de endereços do réu, eis que não foram 

apresentados elementos que possam demonstrar ter a parte autora 

cumprido seu dever de diligenciar. O mero pedido sem justificativas para 

que este Juízo realize pesquisas não pode ser atendido porque incumbe à 

parte o dever de apresentar o endereço da parte, ressalvada a hipótese 

em que se demonstre ter esgotado os meios para tanto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95497 Nr: 12381-84.2017.811.0059

 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: DSS, AdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte autora, para que apresente 

cópias legiveis dos documentos pessoais RG e CPF da requerente no 

prazo de 05 (cinco)dias, para cumprimento da expedição do Mandado de 

Averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83946 Nr: 5468-86.2017.811.0059

 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: Janilda Ferreira dos Reis, José Humberto Ferreira, 

Lindalva Neres Guedes, Maria da Silva Diniz, Maria Afá Torquato Espidula, 

Lusteri Mara Leobett, Maria Joelma Feitoza Medrado, Neuza Batista 

Almeida, Sildomar Alves Oliveira, MARIA RITA ALVES REIS, NIVALDA 

XAVIER ELIAS, ROSIMAR BARBOSA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo para que as partes possam manifestar eventual interesse na 

produção de provas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80546 Nr: 3295-89.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Silveira das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELLARO - OAB:20864-A

 Consta nos autos que a parte executada, citada, apresentou Embargos à 

Execução, dizendo, contudo, que sua qualificação constaria nos autos do 

processo. Consta ainda que a parte embargante pediu que lhe fossem 

conferidos os benefícios da gratuidade judiciária.

Decido.

Embora a declaração da parte, dizendo que não poderia arcar com 

despesas processuais, implique presunção, esta presunção não é 

absoluta, podendo ser relativizada por meio de outros elementos contidos 

nos autos, podendo o juiz, inclusive, determinar providências para que 

seja esclarecida nos autos a questão.

Ademais, um dos requisitos principais para que a parte goze da gratuidade 

judiciária é a sua situação econômico-financeira.

No caso agora analisado, não há sequer informação quanto à profissão 

exercida pela parte executada, ora embargante.

Desse modo, fixo prazo de até 15 dias para que a parte executada, ora 

embargante, sob o risco de ser indeferida a petição inicial dos Embargos, 

apresente nos autos sua qualificação completa, especialmente declinando 
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sua profissão e, se for o caso, apresentando maiores elementos que 

possam subsidiar este Juízo na análise do seu pedido de gratuidade 

judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58634 Nr: 2548-13.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Silva Araújo, Deibson dos Santos 

Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve apresentação de recurso de apelação e tendo 

em conta que a parte contrária não foi citada, encaminhem-se estes autos 

à Instância Superior, registrando nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94405 Nr: 11810-16.2017.811.0059

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRdS, DOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora manifeste-se quanto às 

alegações apresentadas pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77620 Nr: 1449-37.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIONORA JUSTINA MARTINS, TMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR VIEIRA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte ré por edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55858 Nr: 913-94.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO SOARES COELHO, 

MARCOS AURELIO SOARES COELHO, JEFERSON DOS SANTOS AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo sido apresentado recurso de apelação e não tendo a parte 

contrária sido citada, encaminhem-se estes autos à Instância Superior, 

externando nossas homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 46448 Nr: 2255-14.2013.811.0059

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Neto de Morais Alves - 

OAB:38076, Roosevelt Krisnamurt Ferreira - OAB:29627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neto de Morais Alves - 

OAB:DF38076, Roosevelt K. Ferreira - OAB:GO29627

 Vistos.

Intime a defesa para manifestar se ainda tem interesse na realização do 

exame, bem como para que informe endereço atualizado do acusado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40797 Nr: 519-92.2012.811.0059

 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: Rogério Rodrigues Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:MT13.441E

 Autos 519-92.2012.811.0059 (código 40797)

Fixo prazo de até 15 dias para que as partes manifestem-se quanto ao 

eventual interesse na produção de outras provas, devendo detalhar os 

fatos que pretendem demonstrar, sob o risco de preclusão.

Porto Alegre do Norte (MT), 15 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63515 Nr: 794-02.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi esclarecido não existir matrícula relativa ao imóvel 

pretendido como penhora, fixo prazo de até 15 dias para que a parte 

exequente apresente cópia do cadastro do imóvel perante o Município 

respectivo, com a finalidade de demonstrar em nome de quem está o 

direito de posse reconhecido.

No caso de ser negado o direito pela municipalidade, apresente o 

comprovante da negativa.

Se não houver manifestação no prazo assinaldo, arquivem-se estes autos 

na condição de findo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16231 Nr: 194-88.2010.811.0059

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969

 Tratam os autos de demanda relativa à pretensão de regular guarda e 

visitas em relação a Luana Cristian Alves Carneiro, hoje com 18 anos 

completos; Havila Cristian Alves Carneiro, hoje com 17 anos completos; 

Lauana Alves Carneiro, hoje com 14 anos completos e Ana Karolina Alves 

Carneiro, hoje com 13 anos completos.

Nestes autos, consta acordo entre as partes, realizado neste Juízo, em 27 

de janeiro de 2012, conforme folha 122, tendo constado no acordo o 

pedido de suspensão do feito pelo prazo de 1 ano.

Desde então, este Juízo vem tentando intimar a parte autora para 

manifestar interesse na continuidade do feito, mas sem qualquer êxito.

Decido

Verifica-se que, em relação a Luana Cristian Alves Carneiro, houve causa 

superveniente de desinteresse processual.
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Ademais, o interesse público, umas das vertentes do interesse 

processual, rege o processo judicial. Isso porque, a existência do 

processo judicial e seu hígido desenvolvimento são bens públicos, pois, 

dentre outros vários motivos, movimentam a máquina do Poder Judiciário, 

trazendo enormes dispêndios de dinheiro e força de trabalho públicos.

Certamente, não se pode dizer que haja interesse público na manutenção 

de um processo em que a parte autora não comparece aos autos depois 

de quase 3 anos, mesmo intimada pessoalmente, por mandado, para tanto.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, VI, in fine, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Arquivem-se estes autos sem necessidade de novas intimações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 40797 Nr: 519-92.2012.811.0059

 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: Rogério Rodrigues Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:MT13.441E

 Vistos.

Defiro o pedido contido às fls.147.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97865 Nr: 1413-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCAS FERREIRA ARRUDA ME, Dorcas Ferreira 

Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:24164, Willina Alves Leão - OAB:24037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 Ademais, consta nos autos da Execução de origem que o embargante foi 

intimado da penhora no dia 30 de outubro de 2017, tendo distribuído estes 

Embargos no dia 16 de novembro de 2017, claramente dentro do prazo 

legal de 15 dias úteis permitido.Por outro lado, a ilegitimidade ativa para 

aviar estes Embargos é evidente em relação a Dorcas Ferreira Arruda. 

Isso se explica pelo fato de o embargante ter defedido direito alheio em 

nome próprio. Ora, se o embargante apresentou estes Embargos 

unicamente para proteger bens que ele mesmo confessou não serem 

seus, é claro que não detém legimidade ativa. Apenas os próprios titulares 

dos bens é que teriam interesse e legitimidade para discutir a penhora.Por 

causa disso, os Embargos merecem rejeição sem necessidade de maiores 

dilações.Em relação à questão da tentativa de conciliação, verifica-se ser 

inaceitável o manejo de Embargos à Execução com esta única finalidade, 

eis que tal pretensão deve ser dirigida aos autos principais por meio de 

simples manifestação.Sendo assim, REJEITO OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, julgando extindo o processo, com fundamento no artigo 485, 

VI do código de Processo Civil.Condeno a parte embargante ao pagamento 

de honorários equivalentes a 10% do valor da Execução de 

origem.Condeno a parte embargante ao pagamento de custas e depesas 

processuais devidamente comprovadas.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Impulsiono os autos, afim de intimar a parte requerida para que no prazo 

de até 15 dias manifeste-se quanto aos documentos apresentados pela 

parte autora e juntados como folhas 54/60.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91215 Nr: 9963-76.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA REGO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 A preliminar apresentada pela ré confunde-se com o mérito e com ele 

será apreciada.

Fixo prazo de até 15 dias para que as partes possam manifestar-se 

quanto ao eventual interesse na produção de outras provas, devendo 

serem especificados, detalhadamente, os fatos que serão demonstrados, 

sob o risco de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 1927-50.2014.811.0059

 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: Leidiane Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseni Fidelis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A

 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.Condeno a parte autora a pagar ao advogado 

da parte ré o montante relativo a 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa.Condeno a parte autora a pagar à parte ré o montante relativo às 

despesas que por ventura vierem a ser demonstradas em sede de 

liquidação, inclusive custas que tiver antecipado.Porto Alegre do Norte 

(MT), 16 de abril de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54303 Nr: 3598-11.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Suleman Magalhaes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Tendo em vista a participação deste magistrado no CFC - Curso de 

Formação Continuada para Magistrados do TJMT, sobre o tema: 

“Depoimento Especial”, a ser realizado pela ESMAGIS-MT, na cidade de 

Cuiabá-MT, nos dias 19 e 20 de julho de 2018, redesigno a audiência retro 

para o dia 07 de novembro de 2018, às 12h30min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências para realização da solenidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48975 Nr: 4692-28.2013.811.0059
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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): Cícero Geraldo Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781

 Tendo em vista a participação deste magistrado no CFC - Curso de 

Formação Continuada para Magistrados do TJMT, sobre o tema: 

“Depoimento Especial”, a ser realizado pela ESMAGIS-MT, na cidade de 

Cuiabá-MT, nos dias 19 e 20 de julho de 2018, redesigno a audiência retro 

para o dia 07 de novembro de 2018, às 18h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências para realização da solenidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46448 Nr: 2255-14.2013.811.0059

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Neto de Morais Alves - 

OAB:38076, Roosevelt Krisnamurt Ferreira - OAB:29627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neto de Morais Alves - 

OAB:DF38076, Roosevelt K. Ferreira - OAB:GO29627

 Autos de nº. 2255-14.2013.811.0059 (código 46448)

Vistos em correição.

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de JOÃO 

BATISTA DA SILVA, pela prática do delito tipificado no artigo 121, caput, 

do Código Penal.

Republique-se a decisão contida à folha 117.

Cumpra-se.

Às providencias.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de julho de 2018.

 Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 415 Nr: 389-25.2000.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Neto de Morais Alves - 

OAB:38076, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:GO5913-B, Roosevelt 

Krisnamurt - OAB:29627GO

 Autos de nº. 389-25.2000.811.0059 (código 415)

Vistos em correição.

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de JOÃO 

BATISTA DA SILVA, pela prática do delito tipificado no artigo 121, caput, 

do Código Penal.

Republique-se a decisão contida à folha 286.

Cumpra-se.

Às providencias.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de julho de 2018.

 Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 2031 Nr: 245-80.2002.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir da Silva Batista, vulgo "Batistinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:16653

 Autos de nº. 245-80.2002.811.0059 (código 2031)

Vistos em correição.

Tendo em vista os documentos médicos e pleitos apresentados pela 

defesa, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo 

legal.

Cumpra-se.

Às providências.

 Porto Alegre do Norte (MT), 03 de julho de 2018.

 Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19311 Nr: 75-93.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Autos n. 75-93.2011.811.0059 (código 19311)

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença contida nas folhas 74/75.

Após, arquiva-se os autos.

Porto Alegre do Norte (MT), 28 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103596 Nr: 4639-71.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE CONFRESA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE OLIVEIRA CARVALHO, Carlos 

Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 Nestes autos, tem-se interposição, pelo Ministério Público, de Recuro no 

Sentido Estrito em face de ato deste Juízo que decidiu pela liberdade 

provisória de SOLANGE OLIVEIRA CARVALHO.

A decisão atacada foi fundada no reconhecimento da inexistência dos 

requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, cumulada 

com a constatação, explicitada no ato decisório, de que outras medidas 

cautelares seriam suficientes, em substituição a segregação corporal.

Na manifestação do órgão do Ministério Público que precedeu a decisão 

de liberdade, foram ventilados apenas argumentos dissociados com o 

artigo 312 já mencionado. Agora, no recurso, o recorrente, além de repisar 

novamente os mesmos argumentos, recorreu apenas dizendo que não 

concordava com a decisão, sem trazer qualquer elementos de convicção 

capazes de modificar a decisão já externada por este Juízo.

Sendo assim, mantenho a decisão.

Por isso, com fundamento no artigo 583, III do Código de Processo Penal, 

determino a remessa dos autos à Superior Instância, para análise do 

recurso interposto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 104556 Nr: 5193-06.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Silva Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos André Schwingel - 

OAB:MT8957

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 04 de setembro de 2018, às 14h00 horário oficial 

de Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96365 Nr: 539-73.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welber Martins Ferreira, alcunha "Reri", El-Hazi 

Martins Pinheiro, Welbany Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O

 ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de 

prisão preventiva dos representados EL-HAZI MARTINS PINHEIRO e 

WELBANY FERREIRA MARTINS”.Frise-se que a base fática sobre a qual 

se debruçaram os fundamentos que deram azo à manutenção do réu em 

regime de segregação cautelar, até o presente momento, manteve-se 

íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do 

contexto fático subsequente.Desta forma, o pedido de revogação de 

prisão do custodiado não é capaz de alterar o quadro fático que lastreou a 

sua custódia cautelar. Noutro giro, imperioso faz-se registrar, mais uma 

vez, que, ainda que o custodiado possua bons predicados, bem como 

quaisquer outras condições que lhe sejam favoráveis, a manutenção da 

prisão cautelar é medida necessária, pelas mesmas razões que 

justificaram a manutenção da prisão preventiva até aqui.O fato a instrução 

não ter se encerrado não justifica, por si só, que haja excesso de prazo. 

Os autos registram que foi designada audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06 de agosto do corrente ano, não havendo razões para se 

falar em dilação probatória indevida. Ademais, o fato de a audiência 

outrora agendada para o dia 6 de agosto de 2018 não poder ocorrer, 

deve-se ao fato de o magistrado competente para o ato necessitar 

ausentar-se da Comarca para realizar curso obrigatório, não existindo, por 

causa disso, excesso de prazo na formação da culpa.Diante disso, por 

ora, NEGO A LIBERDADE DE EL-HAZI PINHEIRO e WELBANY FERREIRA 

MARTINS.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12329 Nr: 865-82.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ananias Oliveira Santos, vulgo 

"Carlinhos"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 Autos nº. 865-82.2008.811.0059 (12329)

Vistos em correição.

Aqui se tem ação penal em face de CARLOS ANANINAS OLIVIEIRA 

SANTOS, já qualificado nos autos, onde denunciado e pronunciado pela 

prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código 

Penal.

O feito transcorreu perfeitamente, tendo o julgamento perante o Egrégio 

Tribunal do Júri ocorrido em 06 de novembro de 2017, ocasião em que lhe 

foi dado o veredicto de culpada. Tem-se que, na fase da dosimetria penal, 

o Juiz togado dosou ao acusado, uma de pena de 13 anos 04 meses e 03 

dias de reclusão, tendo sido imposta o regime fechado para o cumprimento 

de inicial de sua pena.

Analisando o caderno processual, constata-se o acusado, seus 

advogados e o Ministério Público tomaram ciência da decisão, tendo eles 

exarados suas assinaturas na sentença dosimétrica penal.

 Diante disso, decido.

Certifique-se o trânsito em julgado, bem como determino a inclusão do 

mandado de prisão do sentenciado ao Sistema BNMP 2.0 (Banco Nacional 

de Mandados de Prisão).

Sem prejuízo, após certificando o trânsito em julgado, expeça-se a guia 

definitiva de cumprimento de pena, encaminhado os autos ao juízo de 

execuções competente.

 Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de julho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42417 Nr: 2147-19.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Silveira Cirino, alcunha "Gasolina"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-A/MT, Paulo Roberto Tavares de Sena - OAB:6432-B/MT

 Autos nº. 2147-19.2012.811.0059 (código 42417)

Vistos em correição.

Aqui se tem ação penal onde foi atribuída a EDSON SILVERA CIRINO, já 

qualificados nos autos, a prática da conduta tipificado no artigo 121, §2º, 

incisos I e IV, do Código Penal, na forma de artigo 14 do mesmo diploma 

legal, com as implicações previstas na Lei nº. 8.072/1990.

 Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram memoriais 

finais, pugnando o Ministério Público pela pronúncia do acusado e a 

defesa pela impronúncia.

Proferida sentença o acusado foi impronunciado em 01 de março de 2017.

Entretanto, mesmo devidamente ciente quanto o teor da referida sentença, 

o Ministério Público quedou-se inerte.

 Este é o breve relatório.

Determino ao Gestor Judiciário que certifique quanto ao transito em 

julgamento da sentença de impronúncia, bem com o arquivamento do feito, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de julho 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65699 Nr: 1596-97.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Silva Vulgo "Goguento", Henrique 

Barbosa Voltoline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 

22141-B/MT

 INTIMO a defesa dos réus HENRIQUE BARBOSA VOLTOLINE, por 

intermédio de seus advogados, Dra. Cláudia Dias de Arruda Voltoline - 

OAB/MT nº 22084 e Dr. Rubens Alves do Nascimento Júnior - OAB/GO nº 

46022; e MATHEUS SILVA, por intermédio de seu advogado, Dr. Nivaldo 

Pereira da Silva - OAB/MT nº 17795 para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais defensivas.

 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, Riveraldo Gomes da Silva - OAB:8143-A/PA

 INTIMO a defesa dos réus JOSENILTON DA SILVA PEREIRA e JOSÉ 

SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR, por intermédio de seu advogado, Dr. Nivaldo 

Pereira da Silva - OAB/MT nº 17795, para manifestar-se quanto a certidão 

do Oficial de Justiça de ref. 71 (fls. 371/374), mais precisamente em 

relação a não localização e não intimação das testemunhas Francisco 

Cunha Feitosa, Tommes Alves Borges e Aurenivia Barros Feitosa, 

devendo, se for o caso, ser informado nos autos os endereços 

atualizados das referidas testemunhas a tempo hábil de expedição do 

mandado de intimação para comparecimento na audiência designada para 
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o dia 26/07/2018, às 08h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61730 Nr: 4134-85.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Rodrigues, Ediana Maria Santana 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 INTIMO a defesa dos réus ADÃO GOMES RODRIGUES e EDIANA MARIA 

SANTANA DA COSTA, por intermédio de seu advogado, Dr. Rhandell 

Bedim Louzada - OAB/MT nº 9266 para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais defensivas.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12361 Nr: 111-61.2011.811.0019

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvarina Oliveira Lessa, Andreia de Oliveira Marcelino, 

Anderson Oliveira Lessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Francisco Lessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757, 

Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 111.61.2011.811.0019

Código n.º 12361

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

Tendo em vista o requerimento do petitório retro e a juntada do 

comprovante de recolhimento de custas, DEFIRO a expedição de novo 

Formal de Partilha.

Intimem-se os requerentes na pessoa de seus advogados para retirar em 

Cartório o referido documento.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 3 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8147 Nr: 299-93.2007.811.0019

 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: Adelaide Helena Otto do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Porto dos Gaúchos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Velloso Cruz - 

OAB:17876/DF

 Processo n.º 412-47.2007.811.0019

Código n.º 8256

Vara Única

 Vistos em correição.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Publico, nos termos do artigo 

76 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os exequentes para 

regularizar a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo (art. 76, §1º, do CPC).

Intime-se.

Após o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Porto dos Gaúchos/MT, 3 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8256 Nr: 412-47.2007.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDCdSeorpNMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8.535-B, Daiana Costa Beber - OAB:13.781-MT, Roger K. Rozão - 

OAB:MT. 14.571-B, Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 Processo n.º 412-47.2007.811.0019

Código n.º 8256

Vara Única

 Vistos em correição.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Publico, nos termos do artigo 

76 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os exequentes para 

regularizar a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo (art. 76, §1º, do CPC).

Intime-se.

Após o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Porto dos Gaúchos/MT, 3 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10589 Nr: 742-73.2009.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Kelven Mota Broto rep. Diana Carvalho Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo dos Santos Broto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cordeiro Pires - 

OAB:184353/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE FELIPETTO, 

para devolução dos autos nº 742-73.2009.811.0019, Protocolo 10589, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 151 Nr: 72-84.1999.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Administradora de Cartôes de Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Neves Pessoa, José Carlos Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Fernando Zonatto - 

OAB:15489/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A/MT, 

Luciana Alcântara - OAB:5276-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamachi da 

Fonseca - OAB:5.810-MT

 Processo n.º 72-84.1999.811.0019

Código n.º 151

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposto por BB 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S. A. em face de VILMA 

NEVEZ PESSOA e OUTRO, todos já devidamente qualificados nos autos.

Conforme petição de fls. 309/309v, os exequentes informam a liquidação 

do débito por parte dos executados.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que o presente processo de execução 

exauriu sua finalidade última, mormente porque os débitos que lastreavam 

o feito já foram devidamente quitados pela executada.

Nos termos do art. 924, II, do NCPC, a execução se extingue quando a 
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obrigação for satisfeita. Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo 

diploma, que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Deste modo, verificado nos presentes autos que a parte executada 

adimpliu espontaneamente a obrigação oriunda do título executivo 

extrajudicial, é de se constatar que o processo merece ser extinto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença, nos termos do que vaticina o art. 924, II, do 

NCPC. Com isto, proceda-se ao arquivamento do feito, providenciando-se 

as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 02 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 158 Nr: 76-24.1999.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Neves Pessoa, Joaquim Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamachi da 

Fonseca - OAB:5.810-MT

 Processo n.º 76-24.1999.811.0019

Código n.º 158

Vara Única

Vistos em correição.

Tendo em vista que mesmo devidamente intimado não houve 

manifestação, intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para que providencia o pagamento da diligência 

da oficiala de justiça, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

Antes, DETERMINO á secretaria que certifique o decurso do prazo para a 

referida manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 2 de julho de 2018.

Rafael Depra Panicella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 159 Nr: 77-09.1999.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Neves Pessoa, Silvano Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Jacinto da Silva - 

OAB:4.067-A, Fábio Dias Correa - OAB:OAB/MT 9.289, Francisco 

Assis Dias de Freitas - OAB:5802

 Processo n.º 77-09.1999.811.0019

Código n.º 159

Vara Única

Vistos em correição.

Tendo em vista que mesmo devidamente intimado não houve 

manifestação, intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste sobre a certidão do oficial 

de justiça, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Antes, percebo que não foi certificado o decurso do prazo para 

manifestação, assim, DETERMINO á secretaria providencie o mesmo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 2 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22093 Nr: 202-49.2014.811.0019

 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: Vanil Miguel de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elétrica Norte do Mato Grosso Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico n.º 202-49.2014.811.0019

Código n.º 22093

Vara Única

 Vistos em correição.

Ante a devolução da Carta Precatória a este Juízo, intime-se a parte 

requerente para se manifestar acerta da certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 2 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20672 Nr: 943-60.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Indústria Matsuda Importadora e 

Exportadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionor Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14143/MT, Sérgio Luiz Brisolla - OAB:91472/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 943-60.2012.811.0019

Código n.º 20672

Vara Única

Vistos em correição

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao processo, promovendo as diligências 

que lhe competem, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, III c.c art. 485, § 1º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 3 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 870 Nr: 13-38.1995.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo de Abreu, Maria Aparecida Costa de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Mocelin, Walkíria de Lourdes Mocelin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Alves Damasceno - OAB:3620

 Processo n.º 13-38.1995.811.0019

Código n.º 870

Vara Única

Vistos em correição.

Diante da falta de manifestação dos Executados, intimem-se os 

Exequentes na pessoa dos seus advogados para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem-se sobre os valores bloqueados, requerendo o que 

entenderem de direito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 3 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella
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 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12834 Nr: 584-47.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Antonio de Castro

 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: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - OAB:1378646

 Processo n.º 584-47.2011.811.0019

 Código n.º 12834

Vara Única

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APONSENTADORIA POR INVALIZ 

ajuizado por AILTON ANTÔNIO DE CASTRO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente habilitados.

À vista requerimento retro desde já DEFIRO a expedição de alvará judicial 

para levantamento dos valores depositados em favor do autor em nome de 

sua patrona, assim espessasse alvará e em seguida seja transferido o 

referido valor a conta indicada nos autos.

Expeça-se Alvará.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos-MT, 3 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13505 Nr: 1253-03.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Batista de Lima

 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: Lilian Chaves Bezerra - 

OAB:1729831, Silvia Costa Naves - OAB:

 Processo n.º 1253-03.2011.811.0019

 Código n.º 13505

Vara Única

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INAVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizado por NAIR BATISTA DE LIMA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente 

habilitados.

Verifica-se que na assinatura aposta em fl. 160 v, o Procurador Federal 

citou que a petição foi enviada via PEA. Destarte, preliminarmente, 

certifique a Secretaria sobre eventual petição não juntada via PEA.

 Certifique a secretaria se foi enviado o ofício ao INSS para implantação do 

benefício (aposentadoria por invalidez). Caso ainda não tenha sido 

expedido, determino sua expedição, nos moldes requeridos em fl. 151, sob 

pena de multa diária.

 Após volte-me os autos conclusos.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos-MT, 3 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144558 Nr: 1667-60.2018.811.0017

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Geralda de Carvalho, Espólio de Antonio Alves de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilella da Silva, Leandro Vilela da 

Silva, Igor Hadans Teixeira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Nogueira Filho - 

OAB:31521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 144558

Decisão

Vistos.

Como é sabido, a toda causa deve ser atribuído um valor, mesmo que o 

objeto pretendido com a demanda não seja mensurável, conforme 

preceitua o art. 319, V do CPC.

Nos termos dos artigos 321 e 292, inciso II do CPC, DETERMINO que o 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, atribua valor correto à causa, 

por se tratar de requisito essencial a petição inicial, conforme preceitua o 

art. 319, V do NCPC, o que não foi observado nestes autos, bem como o 

recolhimento das custas judiciais devidas, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Intime-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 04 de Julho de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134089 Nr: 863-63.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o Réu a apresentar Alegações finais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39268 Nr: 107-25.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRG, RdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O, Janailza Taveira Leite - OAB:17577, Rafael Cesar do 

Nascimento - OAB:16056

 Autos ID N.º 39268

Vistos.

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 18/10/2018, às 

17h00min (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, 16/03/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 42337 Nr: 2623-18.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercilmar Lacerda Lemes, Valdo Morais do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias acerca do resultado (negativo) 

da penhora online via BACENJUD (fl. 29), requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

 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:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Notificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141651 Nr: 3473-67.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Oswaldo R. Mendonça, Marcelo Ribeiro de 

Mendonça, Josimara Ribeiro de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kepler Weber Industrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Abrahão De 

Andrade - OAB:216468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VALMOR 

MENDONCA BOETTCHER - OAB:23024

 Em ateção à decisão judicial às fls. 62-63, IMPULSIONO os autos à matéria 

para imprensa com o fim de INTIMAR a parte Requerida para que se 

manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante artigo 465, §3°, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 4336 Nr: 897-29.2002.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldecides Milhomem de Cirqueira, Célia Rita Maranhão 

Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Primeira Vara Civil desta 

Comarca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, 

Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

oposta, condenando o executado ao pagamento de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo (fls. 

830/832), nos termos do artigo 523, §1.º, do CPC. Intimem-se as partes 

para fins recursais. Como não houve o pagamento voluntário no prazo 

legal, deve ser dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a 

penhora seguida dos atos expropriatórios. Atenta ao disposto no artigo 

524, VII, do CPC, a exequente indicou bens a penhora no requerimento de 

cumprimento de sentença (fls. 830/832): I)- imóvel rural de 5 hectares 

matriculado sob o n.º 11.869 no CRI local, o qual 50% pertence ao 

executado; e II)- 162 hectares da Fazenda Raça em São Félix do 

Xingu/PA. Contudo, deixou de declarar os endereços completos dos 

imóveis e relatar quais cartórios que estão cadastrados, bem como não 

acostou ao requerimento as respectivas matrículas atualizadas, a teor do 

artigo 845, §1.º, do CPC. Inclusive há contradição quanto a localização do 

imóvel registrado sob a matrícula 11.869, pois inicialmente fala que seria 

no município de São Félix do Araguaia/MT (fl. 831), e depois diz ser no 

município de Alto Boa Vista/MT (fl. 899). Quanto ao i Com isso, intime-se a 

exequente para que apresente as matrículas atualizadas dos imóveis 

indicados a penhora, bem como esclareça e confirme as respectivas 

quotas-partes dos imóveis que pretenda que incida as constrições. Com a 

juntada aos autos das matrículas, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pela exequente. Formalizada a penhora, 

intime-se o executado e eventual coproprietário, nos moldes dos artigos 

841 a 843 do CPC. .Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.São Félix do Araguaia/MT, 04/07/2018.Janaína Cristina de 

Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135104 Nr: 1546-03.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domício Gomes de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

o requerente a arcar com a diligência do oficial de justiça, conforme 

decisão retro, no prazo legal.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31610 Nr: 1105-46.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compareceu na Secretaria da Vara Única a Sra. Maria 

Rozária da Silva Cochoe informando que foi devidamente intimada do 

mandado de fls. 87 e que necessita da nomeação de um advogado dativo, 

pois não possui condições para contratar um para proceder com sua 

defesa nos presentes autos. Ainda, informou a Sra. Maria Rozária que, 

desde janeiro de 2011, o requerente Diogo Tande da Silva Santos reside 

em sua residência, e possui trabalho e renda fixa. Eu, Robson Júnior 

Botelho Davantel, Analista Judicário, digitei

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30413 Nr: 1466-97.2010.811.0098

 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: Vilmar Batista de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Sérgio Simões, Marluci Abadias 

Machado Simões, Valdelito Lucas de Souza, Gilnei Fernando Simões, 

Odimilson Francisco Simões, Luiz Carlos de Barros, Edna Morais da Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1466-97.2010.811.0098 ID 30413

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Vilmar Batista de Paula

PARTE RÉ: Benedito Sérgio Simões e Marluci Abadias Machado Simões e 

Gilnei Fernando Simões e Odimilson Francisco Simões e Valdelito Lucas de 

Souza e Luiz Carlos de Barros e Edna Morais da Maia

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/11/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

DE TERRAS PARTICULARES promovida por VILMAR BATISTA DE PAULA, 

em face dos requeridos BENEDITO SERGIO SIMÕES E SUA ESPOSA 

MARLUCI MACHADO SIMÓES, GILNEI FERNANDO SIMÕES E ODIMILSON 

FRANCISCO SIMÕES, conforme os autos detém o autor a posse da área 

de 46, 0467 hectares, que tem como marcos M-1 a M-4 e que se situa no 

Município de Porto Esperidião-MT, sendo a posse exercida de forma 

mansa pacífica e notória.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: M-1 de coordenadas N 

8256394,000M e 280.512,000 M, confrontando com ESTRADA VICINAL, 

com o seguinte azimute e distância: 01º24' 28'' e 651,20 m até o vértice 

M-2, de coordenadas N 8257045,000 e 280528,00 m, destes conforntando 

com EDNA MORAIS DA MAIA , com a seguinte azimute e distância 273º 

238 '14'' e 646, 30 M até o vértice M-3 de coordenadas N.8257086,000M e 

E 279883,000 m, deste segue confrontando com VALDELITO LUCAS DE 

SOUZA e Luiz Carlos de Barro com azimute e distância 191º47' 9'' E 660, 

93 M ATÉ O VÉRTICE m-4 DE COORDENADAS n.8256439,000M deste 

segue confrontando com quem por direito com azimute e distância 93º 22" 

15'' e 765,32m até o M-1, ponto inicial da descrição deste perímetro

DESPACHO: Processo n° 1466-97.2010.811.0011Cód. 30413.Citem-se 

pessoalmente aqueles em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como todos os confinantes conhecidos do referido 

imóvel.Por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 257, III), 

citem-se os réus, os confrontantes e os eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos.Por via postal, intimem-se, para manifestar 

interesse na causa, os representantes da fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município.Dê-se vista dos autos para o Ministério 

Público.Intime-seCumpra-se.Porto Esperidião-MT, 19 de setembro de 

2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância,expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei

Porto Esperidião - MT, 4 de julho de 2018.

Fatima Adrielly Silva Freitas

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31146 Nr: 642-07.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lopes da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 31146

 Vistos etc.

À míngua de procuração nos autos com poderes para receber e dar 

quitação, indefiro o pedido de fl. 119.

Ademais, intime-se o réu para fornecer o número de sua conta para fins 

de transferência bancária do valor da fiança.

Após, expeça-se o devido alvará de levantamento.

Cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 116/118.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 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.: 53430 Nr: 18-50.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Alves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCIANO ALVES DA CRUZ, pela 

ocorrência da prescrição real quanto ao delito previsto no art. 129, §9º, do 

CP, bem como, a prescrição virtual quanto ao delito previsto no art. 147, 

caput, do CP. Procedam-se as comunicações pertinentes, constantes no 

art. 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade, e 

retificações necessárias.Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Considerando o serviço 

desempenhado pela ilustre causídica Adrielle dos Santos Bachega 

OAB/MT Nº15192, arbitro-lhe 04 (quatro) URH’s a título de honorários 

advocatícios, a serem ulteriormente executado em face do Estado de Mato 

Grosso.P. R. I. C.Porto Esperidião/MT, 19 de junho de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56752 Nr: 1099-97.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson dos Reis de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Ante o exposto, conheço dos embargos e os provejo para incluir na r. 

sentença a seguinte redação, bem como incluir os seguintes parágrafos 

nas disposições finais da r. sentença:“[...] (...), verifica-se que não existe 

interesse na continuidade da apreensão dos bens apreendidos à fl. 24, em 

razão de não possuir mais utilidade para o processo.Sobre o assunto, 

elucidativo é o escólio do eminente Guilherme de Souza Nucci, in 

verbis:“[...] Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das 

coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa 

recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. 

Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num 

processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua 

devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento 

indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja 

coisa de posse ilícita. Porém, inexistindo interesse ao processo, cabe a 

restituição imediatamente após a apreensão ou realização de perícia [...]” 

(Código de Processo Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos 

Tribunais, pág. 324). (grifei)Lado outro, o processo já fora até mesmo 

sentenciado, estando comprovada a propriedade dos objetos pelo réu 

Nilson dos Reis de Jesus conforme documentos de fls. 134/137, com 

espeque no artigo 120 do Diploma Processual Penal, DEFIRO o pedido pelo 

que determinando a restituição dos bens apreendidos à fl. 24 ao réu. 

Intime-se a parte requerente para efetivar a retirada dos objetos 

apreendidos, certificando-se mediante termo nos autos. [...]”Quanto ao 

recurso de apelação:Certificada a tempestividade (fl. 209), recebo o 

recurso de apelação em seus legais efeitos.Intimem-se as partes para 

apresentar razões e contrarrazões, após, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação. 
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Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 19 de junho de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53238 Nr: 1298-90.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos da Silva - 

OAB:352841

 Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, já qualificado nos 

autos, pelos fatos apurados neste inquérito. Procedam-se as 

comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações necessárias.P. R. 

I. C.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo. Porto Esperidião/MT, 19 de junho de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59623 Nr: 73-93.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Marcelo Pagliuca, CELIO JUNIOR 

RODRIGUES, HEMERSON ROMEIRO DA SILVA, EDILSON TEIXEIRA 

RAMOS, DEMETRIUS STYLIANOS KOKKINOS, CARLOS ALBERTO SOZA 

CHUBIRU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Certifico que o acusado David Marcelo Pagliuca, devidamente citado às 

fls. 234, deixou trnascorrer o prazo sem apresentar resposta à acusação. 

Eu, Robson Júnior Botelho Davantel, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59771 Nr: 184-77.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson dos Reis de Jesus, Cristiano de Almeida 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Juliano Duarte Prioto - OAB:18566, Otavio Simplício 

Khun - OAB:14238

 Certifico que, conforme Auto de Apreensão de fls. 15, constam 

apreendidos nos autos: a) 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre 

nominal 9mm, da Fábrica Militar de Armas Portatiles "D.M." Rosário (DGFM), 

Licencia FN Browning, numero de série nº 182426, com 01(um) 

carregador; b) 03 (três) munições intactas do calibre 9mm; c) 01(uma) 

motocicleta, marca Honda, modelo Titan EX, cor branca, placa QBQ8086; 

d) 01 (um) aparelho celular, marca LG; e) 02 (dois) capacetes, marca 

Taurus, sendo um de cor preta e outro de cor branca. Certifico, ainda, que 

tais objetos não tiveram destinação na sentença de fls. 203/2065. Eu, 

Robson Júnior Botelho Davantel, Analista Judiciário, digitei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-02.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INDEFIRO o pedido formulado no id de nº 7405632, porquanto compete ao 

autor promover todas as diligências no sentido de localizar o endereço do 

requerido, não se justificando a transferência deste ônus ao Judiciário, 

haja vista este tipo de solicitação deve ser encarada como algo 

excepcional. Intime-se o autor para que providencie o endereço atualizado 

do promovido, em quinze dias. No mais, atente-se a Secretaria deste Juízo 

quanto ao cumprimento do despacho lançado no id de nº 5301977. 

Intime-se Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 15 de dezembro de 2017. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-59.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0013184A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE CAMPOS SANTANA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que não decorreu o prazo para o promovido apresentar 

resposta nos autos no prazo legal, que só iniciará da audiência de 

conciliação em que for regularmente intimado, o quê de fato não ocorrera, 

desta forma promovo a intimação do promovente para que se manifeste no 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-59.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0013184A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE CAMPOS SANTANA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que não decorreu o prazo para o promovido apresentar 

resposta nos autos no prazo legal, que só iniciará da audiência de 

conciliação em que for regularmente intimado, o quê de fato não ocorrera, 

desta forma promovo a intimação do promovente para que se manifeste no 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-66.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON WILLIAM MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS FERNANDES CURSOS PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM. LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIACNHINI Dados do processo: PROCESSO: 

1000106-66.2017.8.11.0098; ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00; TIPO: Cível; RECUPERANDO: Sim/Não; 

URGENTE: Sim/Não; PODE CUMPRIR FORA DO EXPEDIENTE: Sim/Não. 

Partes do processo: PARTES AUTORA: REQUERENTE: DEIVISON WILLIAM 

MENACHO ; PARTE RÉ: REQUERIDO: RAMOS FERNANDES CURSOS 

PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

Nome: DEIVISON WILLIAM MENACHO Endereço: N, 81, Indefinido, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 ; FINALIDADE(S): EFETUAR A 

INTIMAÇÃO de vossa senhoria na qualidade de advogado(a, s) da pessoa 

acima qualificada para comparecer à Audiência Tipo: Conciliação Sala: 

PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2018 

Hora: 10:00 no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 
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OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. PORTO 

ESPERIDIÃO, 5 de julho de 2018. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 

32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-36.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO D 

AUDIÊNCIA Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIACNHINI Dados do processo: Processo: 

1000108-36.2017.8.11.0098; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SILVANA GONCALVES DE SOUZA 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas(s) Nome: SILVANA GONCALVES DE SOUZA Endereço: Rua 7 

de Setembro, S/N, Aeroporto, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 ; 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de VOSSA SENHORIA na qualidade de 

ADVOGADO da parte promovente, acima qualificada, para comparecer, à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de AGOSTO de 2018, 

às 11:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, devidamente acompanhado de advogado(s) habilitado(s). 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

promovente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a,s) citando(a,s)/intimando(a,s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. PORTO 

ESPERIDIÃO, 5 de julho de 2018. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 

32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-64.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EREMITA TOMICHA SUQUERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM. LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIACNHINI Dados do processo: PROCESSO: 

1000078-64.2018.8.11.0098; ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.000,00; TIPO: Cível; RECUPERANDO: Sim/Não; 

URGENTE: Sim/Não; PODE CUMPRIR FORA DO EXPEDIENTE: Sim/Não. 

Partes do processo: PARTES AUTORA: REQUERENTE: EREMITA TOMICHA 

SUQUERE ; PARTE RÉ: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) 

a ser(em) intimada(s) Nome: EREMITA TOMICHA SUQUERE Endereço: RUA 

PADRE JOSE, 30, BEIRA RIO, PEDRO NECA (PORTO ESPERIDIÃO) - MT - 

CEP: 78242-000 ; FINALIDADE(S): EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA 

SENHORIA NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE 

PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO CONFORME DADOS 

ABAIXO. DADOS DA AUDIÊNCIA: que se realizará no dia Tipo: Conciliação 

Sala: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/08/2018 Hora: 09:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. PORTO ESPERIDIÃO, 5 de julho de 2018. Fátima Adrielly Silva 

Freitas Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - 

TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-49.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TOMICHA SUQUERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM. LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIACNHINI Dados do processo: PROCESSO: 

1000079-49.2018.8.11.0098; ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.085,90; TIPO: Cível; RECUPERANDO: Sim/Não; 

URGENTE: Sim/Não; PODE CUMPRIR FORA DO EXPEDIENTE: Sim/Não. 

Partes do processo: PARTES AUTORA: REQUERENTE: LUIZ CARLOS 

TOMICHA SUQUERE ; PARTE RÉ: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimada (s) Nome: LUIZ CARLOS 

TOMICHA SUQUERE Endereço: rua padre jose, 30, centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 ; 8 FINALIDADE(S): EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA na qualidade de advogado da parte 

REQUERENTE para comparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de XXXXX que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2018 Hora: 09:45 no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PORTO ESPERIDIÃO, 5 de julho de 2018. Fátima 

Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 51653 Nr: 1150-16.2012.811.0098

 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): Ronaldo Adriano Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 51653

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que no procedimento 

recursal dos Juizados Especiais, é intempestivo o recurso desprovido das 

razões recursais.

O causídico do acusado, após tomar ciência da sentença condenatória 

pela prática do crime de desacato, protocolou petição de interposição de 

recurso (fl. 87), requerendo a apresentação de suas razões 

posteriormente.

Ainda no prazo legal da ciência da sentença, interpôs o recurso e foi 

considerado tempestivo (fl. 91).

Entretanto, existe regra específica no sistema recursal da Lei n.º 

9.099/1995, determinando que o mesmo seja interposto juntamente com as 

razões e o pedido do acusado, sendo que não deve ser aplicada, 

subsidiariamente, a disciplina do Código de Processo Penal, o que torna 

intempestivo o recurso cujas razões sequer foram apresentadas nos 

autos.

Ademais, conforme certidão do oficial de justiça de fl. 98, certifique-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 596 de 656



Sra. Gestora a retirada da etiqueta azul do referido processo.

No mais, certifique-se o trânsito em julgado e cumpram-se as disposições 

finais da sentença.

Notifique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Esperidião/MT, 20 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 14/2018/DF

* O Edital n° 14/2018/DF - referente ao resultado final do Processo Seletivo 

para Estágio curricular Remunerado de Nível Superior da Comarca de 

Querência/MT - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56856 Nr: 1150-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ponto Forte Comércio e Representação de Insumos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA 

LTDA, GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIA TEIXEIRA DOS 

SANTOS - OAB:86531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 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 entrega do Ofício. Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50268 Nr: 2610-19.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LUDES MARTENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/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 25 de julho de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados(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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51006 Nr: 3056-22.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARIANO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 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:

 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 25 de julho de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados(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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56605 Nr: 1070-96.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 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:

 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 25 de julho de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados(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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47981 Nr: 1545-86.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Fulanetti Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 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:

 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 25 de julho de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados(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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53468 Nr: 4457-56.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEMAR JACO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
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 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:

 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 25 de julho de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados(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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51035 Nr: 3069-21.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS OLEGÁRIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 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:

 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 25 de julho de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados(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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57275 Nr: 1351-52.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 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:

 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 25 de julho de 2018, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada);

II - Intimar a parte autora através de seus advogados(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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18928 Nr: 725-77.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Erno Lindolfo Schneider, Eni Terezinha 

Scheneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216/PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/PR, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - 

OAB:17.486/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59603 Nr: 2495-61.2018.811.0080

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio André Weiler - 

OAB:27.841/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de modificação de guarda da adolescente, porque é 

decisão tranquila e não há óbice. Afinal, o pedido traduz o desejo de todos 

os envolvidos e visa ao melhor interesse da adolescente.

Secretaria: Providenciar o necessário.

2) Defiro o pedido de remessa dos autos em razão da incompetência 

deste Juízo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39553 Nr: 317-13.2016.811.0080

 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: ARS-AGROPASTORIL Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MELLO, Dione Rodrigues dos 

Santos, Lídio Padilha de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA - 

OAB:37429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19527/O, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556-B/MT

 Vistos.

Expeça-se mandado de reintegração de posse (desocupação imediata) e 

constatação dos fatos alegados, em observância à decisão liminar já 

concedida e confirmada pelo E. TJMT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17945 Nr: 1134-87.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivera Elsa Wochner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de habilitação formulado, especialmente em face da 

concordância expressa do INSS.

Expeça-se o RPV nos termos da decisão já proferida, observando os 

pedidos de expedição em separado.

Certifique-se a expedição e tornem conclusos novamente para assinatura 

online.

Em seguida, ciência ao INSS dos espelhos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60008 Nr: 2654-04.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA WOJCIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59995 Nr: 2647-12.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS 

SANTOS - OAB:6102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59993 Nr: 2646-27.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS 

SANTOS - OAB:6102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59992 Nr: 2645-42.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS 

SANTOS - OAB:6102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Remetam-se os autos, conforme Convênio 09/2009 (envio para 

procuradoria) e art. 183, §1º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 2199-39.2018.811.0080

 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): LUCIANA BARROSO DE ABREU, Agustinha 

José de Campos, DIVINO DORNELES DE CAMPOS, Fernando Barroso de 

Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 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 mandado de cumprimento do 

Mandado de Citação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não 

tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas 

juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor 

de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58596 Nr: 2065-12.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHRY SUPERMERCADO LTDA, Claudiomiro 

Mattes Machry, FERNANDA SEBASTIANY MACHRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 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 mandado de cumprimento do 

Mandado de Execução. Informo ainda aos advogados, que a escrivania 

não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas 

juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor 

de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58361 Nr: 1941-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAFERTIL-PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, 
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EVANDRO MORAES, ZILMA SALES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 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 mandado de cumprimento do 

Mandado de Execução. Informo ainda aos advogados, que a escrivania 

não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas 

juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor 

de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55542 Nr: 672-52.2018.811.0080

 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: VERA LUCIA GOMES DE QUEIROZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de alvará judicial proposto por VERA LUCIA GOMES DE 

QUEIROZ FERREIRA requerendo autorização judicial para levantamento de 

valores depositados em conta bancária de Sr. GESSE FERREIRA, seu 

esposo falecido.

Vieram conclusos os autos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de procedimento afeto à jurisdição voluntária, uma vez que 

configura hipótese em que o Estado gerencia interesses particulares.

 Portanto, compete ao juízo apenas investigar se a parte requerente é 

legítima para levantar os valores pleiteados, mediante a apresentação dos 

documentos que se fizerem necessários no caso concreto.

Na espécie, verifica-se que para concessão de alvará judicial para 

levantamento dos valores deixados pelo “de cujus” é necessário que 

inexistam outros bens que possam justificar o processamento de 

inventário ou arrolamento, deferindo-se a favor de todos os herdeiros 

necessários.

Pelo que consta dos autos, os possíveis herdeiros do “de cujus” estão 

todos habilitados nos autos, portanto, com base no princípio da boa fé 

processual, tenho que o pedido deve ser julgado procedente.

Ante o exposto, concedo Alvará Judicial para que o (a)(s) requerente(s) 

promova(m) o levantamento e receba(m) os valores pleiteados 

(R$4.124,08), nos termos da petição inicial, o que faço com fundamento no 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

 Expeça-se o necessário.

 Em razão da preclusão lógica, serve a presente decisão como certidão 

como trânsito em julgado.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58343 Nr: 1931-82.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA FORTE LTDA - ME, ARRINQUISON 

SERAFIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 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 mandado de cumprimento do 

Mandado de Execução. Informo ainda aos advogados, que a escrivania 

não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas 

juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor 

de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58243 Nr: 1861-65.2018.811.0080

 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: CARLA BEATRIZ PLETSCH DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que informe nos autos à qual município pertence a 

instituição financeira informada na petição inicial.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57941 Nr: 2195-05.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com a devida vênia ao Exequente, mas entendo totalmente incabível a 

apresentação de Embargos à Execução, como o ora apresentado.

Com efeito, a decisão proferida nos autos nº 744-42.2018.811.0079, Cód. 

54167, foi bastante enfática em dizer que transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias para pagamento, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, NOS PRÓPRIOS AUTOS, sua IMPUGNAÇÃO, vez 

que, na nova sistemática processual, os Embargos são utilizados em face 

de título executivo extrajudicial e, não contra TÍTULO JUDICIAL OU 

EXECUÇÃO , como é o caso em tela.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

pela inadequação da via eleita, facultando à parte, caso tenha interesse, 

apresentar a sua respectiva impugnação nos próprios autos.

 Sem custas ou honorários.

 Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52762 Nr: 16-98.2018.811.0079

 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: ABDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdGBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALILIA BETHANIA DINIZ COSTA - 

OAB:24317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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A inventariante requereu a expedição de alvará judicial, para autorizar a 

venda de alguns veículos pertencentes ao espólio. Para tanto, alegou que 

são bens que estão depreciando e os valores utilizados com a venda 

serviriam para comprar uma casa onde pudesse morar com os seus filhos 

menores.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou contrário ao 

pedido, aduzindo que a inventariante não comprovou a urgência 

necessária.

 Com a devida vênia ao Ministério Público, entendo que o pedido comporta 

parcial deferimento.

 Uma breve análise dos autos demonstra que o espólio possui uma 

considerável quantidade de bens suficientes para garantir o sustento das 

crianças e também da própria inventariante, de modo que a autorização 

para a venda de um dos veículos não acarretará em qualquer prejuízo ao 

espólio, até porque a Inventariante terá de prestar as devidas contas sob 

o dinheiro arrecadado, sob pena de ser removida do cargo.

No ponto, salienta-se que a própria inventariante compareceu no gabinete 

deste magistrado, solicitando que fosse autorizada a venda somente da 

caminhonete Hilux, ao qual não vejo óbice.

Desta forma, DEFIRO o pedido formulado, AUTORIZANDO a Inventariante a 

vender o veículo descrito no item 4 da petição (ref: 19), qual seja, um 

veículo Toyota Hilux CD 4x4 SR, placa OBG 9193, Chassi 

8AJFY22G3D8006003, Renavam 0052651444493.

Concretizada a venda, deverá a inventariante prestar as referidas contas.

Depois de prestadas as contas, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42990 Nr: 1331-35.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGC, LCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claudia Cortez - 

OAB:OAB/GO 48.477

 Vistos.

O pedido feito pelo Executado deve ser indeferido.

 De fato, uma breve análise dos autos revela que o Executado foi citado 

em dezembro de 2016 e, ao ser preso somente em junho de 2018, ou seja, 

quase 02 (dois) anos depois, comprovou o pagamento somente dos três 

primeiros meses que estava devedor e requereu a expedição do alvará de 

soltura.

Com a devida vênia ao Executado, o Código de Processo Civil é claríssimo 

ao dispor que o Executado deve pagar até as três prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que SE VENCEREM NO CURSO DO 

PROCESSO, nos termos do art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil.

 No caso dos autos, é fácil perceber que o Executado não cumpre com 

suas obrigações há mais de 01 (um) ano. E ainda que ele tenha 

comprovado o pagamento das três primeiras prestações, não apresentou 

nenhuma justificativa para o não pagamento das prestações vencidas 

durante o trâmite processual.

Assim, porque o Executado não comprovou o pagamento integral do débito 

devido, INDEFIRO o seu pedido e MANTENHO a prisão do Executado até o 

efetivo pagamento do valor devido ou até o decurso do prazo da prisão.

Encaminhe-se ao juízo deprecado cópia da petição do nobre Defensor 

Público (Ref: 35), o qual consta o valor atualizado do débito.

 Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44982 Nr: 2239-92.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira, Ricardo Borges Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO WENTZ MANHAES - 

OAB:20744/O

 Vistos.

 Considerando-se que o acusado Antônio foi intimado pessoalmente e 

manifestou interesse em recorrer da sentença (ref. 195), intime-se a 

defesa técnica do acusado para apresentação de recurso.

 Com a vinda, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 10538 Nr: 542-22.2005.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM HENRIQUES DE ALMEIDA ALVES, 

ALICE APARECIDA COSTA DE ALMEIDA ALVES, ANTONIO CORNELIO DE 

OLIVEIRA, EDIR MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ALVIMAR DE OLIVEIRA 

COSTA, NATALIA VARGAS COSTA, PAULO CESAR DE FARIAS, 

ELISABETE LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0

 Vistos.

Ante o decurso do prazo para apresentação de resposta dos Requeridos 

Paulo Cesar e Elisabete, nomeio-lhes como Curador Especial o ilustre 

Defensor Público.

 Remetam-se os autos à Defensoria Pública para que apresente resposta.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13462 Nr: 1557-89.2006.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO TUTELAR DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Pereira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

 Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de Juliano Pereira Costa.

O Exequente pediu a extinção do feito, por conta do pagamento do débito 

(fls. 91).

 Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC: Extingue-se a execução quando: II - 

a obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença”.

É o caso dos autos.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, 

conforme noticia a parte exequente e a prova colacionada aos autos (fls. 

88/89).

 Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, determinando, desde já, o desbloqueio 

de bens ou valores por ventura bloqueados.

 Sem incidência de custas processuais ou honorários advocatícios, frente 

a não resistência ao pedido entabulado (princípio da causalidade).

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36677 Nr: 283-75.2015.811.0079
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 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 Vistos em correição (Processo Meta 2 CNJ).

Relatório dispensado (art. 81, §3º da Lei 9.099/95).

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o 

disposto no § 1o do art. 110 do Código Penal, regula-se pelo máximo da 

pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se os lapsos 

temporais previstos nos incisos do citado artigo.

Na espécie, verifico que transcorreu o prazo previsto no art. 109 do 

Código Penal, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva da 

prescrição, de modo que se aplica ao caso a hipótese prevista no art. 107, 

IV, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ MAURO 

HONÓRIO, nos termos do disposto no art. 107, IV, do Código Penal.

Ainda, de acordo com o Enunciado 105 do Fonaje, é dispensável a 

intimação do autor do fato ou réu das sentenças que extinguem sua 

punibilidade (XXIV Encontro de Florianópolis – SC).

Por fim, ressalto que, sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode 

ser reconhecida até mesmo de ofício, conforme art. 61 do CPP.

Ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14264 Nr: 926-56.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genadir de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11207-B/MT

 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 impugnar à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11272 Nr: 599-82.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Santiago de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 51302 Nr: 805-81.2018.811.0052

 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: Ilza Severino de Paula, Jakeline Teixeira Laet, Alciene 

Teixeira Montoanelli, Werica Rayane Severino Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51302

Vistos etc.,

Verifico que a parte autora requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça, contudo não houve a juntada da declaração de hipossuficiência 

econômica firmada pela parte, bem como não consta na procuração 

outorgada ao advogado cláusula específica que confira poderes para 

assinar a declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do que 

dispõe o artigo 105 do CPC/2015.

Ademais, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da 

demanda (291 e seguintes do CPC). Assim, considerando a pretensão 

deduzida na inicial, altero o valor para R$ 99.320,00 (noventa e nove mil 

trezentos e vinte reais).

Portanto, nos termos do que dispõe o artigo 321 do CPC/2015, INTIME-SE A 

PARTE AUTORA para, alternativamente, NO PRAZO DE 15 DIAS: a) juntar 

a declaração de hipossuficiência econômica assinada de próprio punho; 

b) proceda a juntada de procuração com cláusula específica que confira 

poderes ao advogado constituído; ou c) recolha ou complemente as 

custas processuais.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015, 

caso autor não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11590 Nr: 888-15.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izidoro Ferreira de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Hoshiama - OAB:12.685-B

 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 para impugnar à contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 51706 Nr: 1010-13.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5.CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória 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; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);6.O réu 

poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, na forma do art. 335 do CPC.Quanto ao pedido de revisão da 

pensão alimentícia, INDEFIRO, por ora, mormente porque, não há, neste 

instante, informação segura de ambas as partes para aferir o binômio 

necessidade/possibilidade. Explico.A ação revisional de alimentos tem 

como pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, 

sendo que, se demonstrada à efetiva alteração na capacidade econômica 

do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.A revisão 

alimentícia encontra sustentáculo no artigo 1.699 do atual Código Civil (Lei 
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nº 10.406/2002), o qual dispõe:“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.Com 

efeito, os fatos ensejadores desta mudança devem restar devidamente 

demonstrados, pois, é pacífico o entendimento no sentido de que a 

agravação, redução ou a exoneração de alimentos depende de prova 

robusta nos autos. Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 50908 Nr: 670-69.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marta Justina dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1) Defiro os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC/15.

2) CITE-SE/INTIME-SE a parte executada PESSOALMENTE para, EM 3 

(TRÊS) DIAS, pagar o débito alimentar, bem como AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do que dispõe o artigo 528 e 

seguintes do CPC.

3) Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como, será DECRETADA A 

PRISÃO CIVIL pelo prazo de um a três meses, em REGIME FECHADO, nos 

termos dos § 1º a 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 

309 do STJ.

4) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

5) CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53571 Nr: 2129-09.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDdS, LVDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1) Defiro os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC/15.

2) CITE-SE/INTIME-SE a parte executada PESSOALMENTE para, EM 3 

(TRÊS) DIAS, pagar o débito alimentar, bem como AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do que dispõe o artigo 528 e 

seguintes do CPC.

3) Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como, será DECRETADA A 

PRISÃO CIVIL pelo prazo de um a três meses, em REGIME FECHADO, nos 

termos dos § 1º a 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 

309 do STJ.

4) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

5) CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53464 Nr: 2048-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdR, NCdRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1) Defiro os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC/15.

2) CITE-SE/INTIME-SE a parte executada PESSOALMENTE para, EM 3 

(TRÊS) DIAS, pagar o débito alimentar, bem como AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do que dispõe o artigo 528 e 

seguintes do CPC.

3) Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como, será DECRETADA A 

PRISÃO CIVIL pelo prazo de um a três meses, em REGIME FECHADO, nos 

termos dos § 1º a 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 

309 do STJ.

4) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

5) CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58697 Nr: 72-83.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenal Jonas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsioo os 

presentes autos com a finalidade de intimar advogado do réu da decisão 

com audiência designada: Vistos em correição. Considerando a 

necessidade de redesignação da solenidade outrora aprazada, 

notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a Comarca de 

Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, publicado em 

12/03/2018, no DJE, designo nova assentada para o dia 12 de Setembro 

de 2018 às 17h15min. Intime-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 746-56.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bispo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Conceição da Silva 

Stabilito Albues - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ e decisão de ref>44, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa, para se 

manifestar acerca dos cálculos juntado aos autos, no prazo impreterível 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81919 Nr: 1724-33.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Leandro Ruzin
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-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$ 

51,10(cinquenta e um reais e dez centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Barreiro Vermelho, 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.: 82030 Nr: 1783-21.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI L. RUZIN ME, EUNICE MARIA 

LAZZARI RUZIN, Giovani Leandro Ruzin, KARINA FERNANDES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 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$ 

51,10(cinquenta e um reais e dez centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Barreiro Vermelho, 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.: 53792 Nr: 1884-34.2013.811.0032

 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: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Kestring - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:OAB/MT 8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 365,00 

(trezentos e sessenta e cinco reais)referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Centro de Jangada, 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.: 81371 Nr: 1329-41.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thyago Heinrich Arruda Leite de Lima, Pedro 

Henrique Carvalho Schwinden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fatima Neves - 

OAB:10737/MT

 Vistos em correição.

PEDRO HENRIQUE CARVALHO SCHWINDEN e THIAGO HEINRICH ARRUDA 

LEITE DE LIMA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso nas penas do art. 157, § 

2º, inciso I e II c/c art.329, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação 

dos denunciados para responder a acusação, nos termos do artigo 

396-A, do CPP.

 Devidamente citados, os acusados noticiaram que possuem advogado 

constituído (ref.13).

 Resposta à acusação, onde os acusados se reservam ao direito de 

apresentar tese defensiva na ocasião das alegações finais (ref.15).

Por oportuno, verifico que a advogada constituída possui procuração nos 

autos devidamente outorgada pelos denunciado, motivo pelo qual torno 

sem efeito a determinação retro (ref.18).

Ademais, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária dos denunciados, motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de agosto de 2018, às 16h00min, 

devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na 

exordial acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como a vítima e 

a ré para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de 

pessoas e coisas e ao final, interrogatório da ré, tudo de acordo com a 

sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu 

artigo 400 do CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 746-56.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bispo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Conceição da Silva 

Stabilito Albues - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, renovo a intimação do defensor constituído para 

que se manifeste nos autos conforme determinação de ref.33.

Acaso permaneça inerte, desde já, determino a intimação pessoal do 

reeducando para que informe se ainda possui advogado constituído nos 

autos. Em caso negativo, desde já, intime-se a Defensoria Pública para 

que passe a atuar no feito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81800 Nr: 1633-40.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brendo Dutra da Silva, Everson Freire Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Vistos em correição.BRENDO DUTRA DA SILVA e EVERSON FREIRE 

RAMOS, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério 

Público Estadual pela suposta prática dos crimes previstos no art.33, 

“caput” e art.35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art.69 do 

Código Penal.Devidamente notificados, os denunciados apresentaram 

defesa preliminar em conjunto (ref.14). A defesa reserva o direito de se 

manifestar sobre o mérito da ação penal após alegações finais.Em juízo de 

cognição sumária, mais uma vez verifico a pretensão punitiva estatal, 

porquanto os fatos narrados na preambular acusatória demonstram a 

materialidade dos delitos, bem como fortes indícios de autoria.Destarte, 

ratifico a decisão retro nos termos em que fora posta em juízo, recebendo 

a denúncia em face dos denunciados BRENDO DUTRA DA SILVA e 

EVERSON FREIRE RAMOS, pela suposta prática dos crimes descritos no 
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art.33, “caput” e art.35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, na forma do 

art.69 do Código Penal.Assim, não estando presentes as hipóteses de 

absolvição sumária prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da 

ilicitude, causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui 

crime e causas de extinção da punibilidade), DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de agosto de 2018, às 15h00min, 

devendo ser intimadas, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público 

na exordial acusatória, bem como testemunhas arroladas pela defesa, a 

fim de ra eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de 

pessoas e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a 

nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no 

seu artigo 400 do CPP. Providencie-se a citação dos acusados para que, 

no prazo de 10 (dez) dias responda por escrito a acusação.Determino, 

desde já, a solicitação de informações sobre os antecedentes dos 

acusados nesta Comarca e à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado de Mato Grosso, consulta ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52789 Nr: 896-13.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair da Silva Nazário, Joaci Pereira de Almeida, 

Valdevina da Silva Nazário, Altamir da Silva Nazario, Claudinéia Silva 

Nazário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilene Evangelista 

Martins - OAB:GO 17602

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por ALTAIR DA SILVA NAZÁRIO e 

outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos 

qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52783 Nr: 890-06.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinda Amélia Pereira Lima, Vitoria de Almeida Pinho, 

Arete José de Pinho, Benedito Bispo de Siqueira, Claudemir José de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Souza da Fonseca - 

OAB:RJ 114612, Alexandre Ryuzo Sugizaki - OAB:SP 171646, Aline 

Pestana da Silva - OAB:RJ 160613, Caio Vinicius Aon - OAB:GO 

23700, Carlo Tadeu da Silva Caldas de Oliveira - OAB:RJ 100868, 

Claudia Regina Guariento Del Ponte - OAB:RJ 86870, Daniela 

Caruso Clark Magon Ferreira - OAB:RJ 93743, Danielle Mourão de 

Oliveira - OAB:RJ 84903, Edson Luiz Leodoro - OAB:115985/SP, 

Fabio Tardelli da Silva - OAB:SP 163432, Felipe Silva Cabral - OAB:RJ 

100164, Fernanda Menezes Fernandes de Oliveira Vargas - OAB:RJ 

96370, Fernanda Mydori Aoki Fazzani - OAB:SP 272285, Francinara 

Rezende Reis Stella - OAB:SP 282425, Gustavo Henrique de Farias 

Machado - OAB:GO32350, Jamil José Ribeiro Caram Junior - 

OAB:SP 78167, José Figueiredo da Fonseca Junior - OAB:RJ 

153094, Juliana de Mattos Longo - OAB:RJ 128004, Juliana Fonseca 

e Miranda - OAB:DF 28661, Juliana Sales Monteiro de Barros - 

OAB:RJ 103815, Lana Gomes Carneiro - OAB:TO 4511, Lia Gisele 

Santos Diniz - OAB:RJ 121955, Luis Henrique Batagini - OAB:MG 

119868, Luiz Paulo Nevez Coelho - OAB:RJ 13644, Marcela Silva 

Lomelino - OAB:RJ 143394, Marcelo dos Santos Albuquerque - 

OAB:RJ 104794, Marcio Ivione Kobata - OAB:SP 261383, Maria Silvia 

de Lima Hatschbach Pinheiro - OAB:GO 21159, Marilene 

Evangelista Martins - OAB:GO 17602, Merched Alcantara de 

Carvalho - OAB:SP 172840, Paloma Mirtes Costa Castro Laranjeira 

Malheiros - OAB:RJ 163667, Ricardo Amitay Kutwak - OAB:RJ 

118718, Rosalina Alves de Moraes - OAB:GO 26287, Ruth Cavadas 

Lanvnchicha Simões Costa - OAB:RJ 61518, Silas Augusto de 

Souza - OAB:5122-B, Tereza Cristina Nascimento dos Santos - 

OAB:MG 141680

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por ROSINDA AMÉLIA PEREIRA LIMA e 

outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos 

qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52928 Nr: 1033-92.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Silva, José de Almeida, Elson Alves de 

Almeida, Benedita Maria Pereira, Vergilio Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silas Augusto de Souza - 

OAB:5122-B

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por NELSON DA SILVA e outros, em 

desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos qualificados nos 
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autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52989 Nr: 1095-35.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Jorge Dias, João Gualberto de Almeida, 

Francisco Xavier de Almeida, Pedro Damião Neto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silas Augusto de Souza - 

OAB:5122-B

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por EVERALDO JORGE DIAS e outros, 

em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos qualificados 

nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52800 Nr: 907-42.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezarino Guia da Silva, Ciro Conceição Martins, 

Merentino Cipriano Martins, Mérito Supriano Martins, Nedino Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Souza da Fonseca - 

OAB:RJ 114612, Alexandre Ryuzo Sugizaki - OAB:SP 171646, Aline 

Pestana da Silva - OAB:RJ 160613, Caio Vinicius Aon - OAB:GO 

23700, Carlo Tadeu da Silva Caldas de Oliveira - OAB:RJ 100868, 

Claudia Regina Guariento Del Ponte - OAB:RJ 86870, Daniela 

Caruso Clark Magon Ferreira - OAB:RJ 93743, Danielle Mourão de 

Oliveira - OAB:RJ 84903, Edson Luiz Leodoro - OAB:115985/SP, 

Fabio Tardelli da Silva - OAB:SP 163432, Felipe Silva Cabral - OAB:RJ 

100164, Fernanda Menezes Fernandes de Oliveira Vargas - OAB:RJ 

96370, Fernanda Mydori Aoki Fazzani - OAB:SP 272285, Francinara 

Rezende Reis Stella - OAB:SP 282425, Gustavo Henrique de Farias 

Machado - OAB:GO32350, Jamil José Ribeiro Caram Junior - 

OAB:SP 78167, José Figueiredo da Fonseca Junior - OAB:RJ 

153094, Juliana de Mattos Longo - OAB:RJ 128004, Juliana Fonseca 

e Miranda - OAB:DF 28661, Juliana Sales Monteiro de Barros - 

OAB:RJ 103815, Lana Gomes Carneiro - OAB:TO 4511, Lia Gisele 

Santos Diniz - OAB:RJ 121955, Luis Henrique Batagini - OAB:MG 

119868, Luiz Paulo Nevez Coelho - OAB:RJ 13644, Marcela Silva 

Lomelino - OAB:RJ 143394, Marcelo dos Santos Albuquerque - 

OAB:RJ 104794, Marcio Ivione Kobata - OAB:SP 261383, Maria Silvia 

de Lima Hatschbach Pinheiro - OAB:GO 21159, Marilene 

Evangelista Martins - OAB:GO 17602, Merched Alcantara de 

Carvalho - OAB:SP 172840, Paloma Mirtes Costa Castro Laranjeira 

Malheiros - OAB:RJ 163667, Paulo Henrique de Souza Azevedo - 

OAB:RJ 100311, Ricardo Amitay Kutwak - OAB:RJ 118718, Rosalina 

Alves de Moraes - OAB:GO 26287, Ruth Cavadas Lanvnchicha 

Simões Costa - OAB:RJ 61518, Silas Augusto de Souza - 

OAB:5122-B, Tereza Cristina Nascimento dos Santos - OAB:MG 

141680

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por CEZARINO GUIA DA SILVA e 

outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos 

qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52988 Nr: 1094-50.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano José de Almeida, Florentino Mario de Almeida, 

Benedito Barnabé de Almeida, Renata Aristidia de Almeida, Benedito 

Crestino Boamorte, Evodio Pereira de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Gomes Carneiro - 

OAB:TO 4511

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por JULIANO JOSÉ DE ALMEIDA e 

outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos 

qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52781 Nr: 888-36.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Almeida, Jovenino Pereira de Almeida, 

Mário Cipriano Martins, Lucimil da Silva Pereira, Mascimo José de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Gomes Carneiro - 

OAB:TO 4511

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por MARIA PEREIRA DE ALMEIDA e 

outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos 

qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52801 Nr: 908-27.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosino Benedito de Pinho, Benedito Jesus de Pinho, 

Orbelino de Morais, Joanete Maria da Cruz, Jesuino José de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ryozo Sugizakai - 

OAB:OAB/SP 171.646

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por ROSINO BENEDITO DE PINHO e 

outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos 

qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53011 Nr: 1118-78.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ponciano de Moraes, Eugênio Pereira de 

Almeida, Sebastião Nativo Almeida, Albino Nicomedes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANA GOMES CARNEIRO - 

OAB:

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por OSVALDO PONCIANO DE 

MORAES e outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, 

todos qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 
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que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52933 Nr: 1038-17.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Fermino de Pinho, Zelia Gonçalina de Pinho, 

Liete Maria de Pinho, Rosenil Aparecida de Pinho, Deonizio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - OAB:, 

SILAS LINO DE OLIVEIRA - OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ryuzo Sugizaki - 

OAB:SP 171646

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por LUCIANO FERMINO DE PINHO e 

outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos 

qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52925 Nr: 1030-40.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Justina de Almeida, Vanil Adelson da Cruz, Sabino 

Faustino da Cruz., Rozina Anice da Cruz, José Faustino da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silas Augusto de Souza - 

OAB:5122-B

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por JACI JUSTINA DE ALMEIDA e 

outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos 

qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52780 Nr: 887-51.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilço Marques Rondon, Niuzete Pereira de Almeida, 

Jesue Marciano de Pinho., Necy Pereira de Almeida, Calisto José de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO AMARAL BENTO - 

OAB:, Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por ADILÇO MARQUES RONDON e 

outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos 

qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53150 Nr: 1258-15.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Vaz da Silva, Cácia Vaz da Silva, Janilza Silva da 

Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ryozo Sugizakai - 
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OAB:OAB/SP 171.646, Rosalina Alves de Moraes - OAB:GO 26287

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por NORMA VAZ DA SILVA e outros, 

em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos qualificados 

nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52932 Nr: 1037-32.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenio Almeida Pereira, Jairo Filho de Almeida, Antonio 

da Silva Pereira., Deigenice Pereira de Oliveira, Ronail Neto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Gomes Carneiro - 

OAB:TO 4511

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por EUGÊNIO ALMEIDA PEREIRA e 

outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos 

qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52778 Nr: 885-81.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Alves da Silva, Darmelita Pereira de Almeida, 

Odenes Pereira de Almeida, Sílvio Teodoro Pereira, Rozino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silas Augusto de Souza - 

OAB:5122-B

 DECISÃO - SUSPENSÃO

Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela intentada por VALDEMIR ALVES DA SILVA e 

outros, em desfavor de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, todos 

qualificados nos autos.

Analisando detidamente a temática deduzida nos presentes autos, verifico 

que paira sobre o assunto decisão de afetação à sistemática dos 

Recursos Especiais Repetitivos junto ao Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tombado sob o Tema Repetitivo n.º 978/STJ, para uniformizar o 

entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por 

terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de 

Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou 

da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu 

nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.”

Ademais, na mesma decisão supramencionada, há determinação 

expressa de suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem, sobre idêntica questão e 

que tramitem no território nacional, o que é exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, SUPENDO o andamento do processo até o advento de 

decisão definitiva quanto a matéria em questão, o que faço com arrimo no 

art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em secretaria, devendo o gestor judicial, periodicamente, 

diligenciar e pesquisar se o tema 978/STJ foi julgado, para só então 

remeter os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79271 Nr: 158-49.2018.811.0032

 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: JMdS, HS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 ANTE O EXPOSTO, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para:•Declarar por sentença, o vínculo 

de parentesco (paternidade) existente entre a parte autora e a parte 

requerida, devendo expedir-se o respectivo mandado de averbação junto 

Cartório do Registro Civil competente;•FIXAR, ainda, a título de alimentos 

para a parte requerente o valor correspondente a 20% (vinte por cento) 

do salário mínimo vigente, devidos desde a citação, condenando o 

requerido ao pagamento.Por consectário, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte requerida em custas e honorários advocatícios, 

estes último que arbitro no importe de 10% (dez por cento) da valor da 

causa.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

pertinentes.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26946 Nr: 80-02.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oeleson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 Vistos em Correição.

À vista de tudo que consta dos autos, DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 18 de Julho de 2018, às 16h30min, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa da peça preliminar, bem como a vítima e a ré para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao 

final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática estabelecida 

pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72970 Nr: 1374-79.2017.811.0032

 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: LENIR BOAMORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação para Concessão de 

Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por LENIR 

BOAMORTE, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.Inicialmente, nos termos do 

art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito.Recebida a inicial, 

ocasião em que foi indeferida a antecipação de tutela à parte autora, lhe 

sendo concedido o benefício da Gratuidade de Justiça (Ref. 

4).Devidamente citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação 

(Ref.12).Impugnação à contestação (Ref.17).Não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a 

observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e 

aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou acidentária, nas 

ações judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova 

pericial médica, que:I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, 

possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela 

Procuradoria-Geral Federal;III - priorizem a concentração das perícias, 

viabilizando a participação da assistência técnica das partes;IV - também 

ao despachar a inicial, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67055 Nr: 1290-15.2016.811.0032

 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: BENEDITO ADECIL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:OAB/MT 13.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação para Conversão de 

Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por BENEDITO 

ADECIL DA COSTA, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.Inicialmente, nos termos do 

art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito.Recebida a inicial, 

ocasião em que foi indeferida a antecipação de tutela à parte autora, lhe 

sendo concedido o benefício da Gratuidade de Justiça (Ref. 

4).Devidamente citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação 

(Ref.13).Impugnação à contestação (Ref.20).Não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a 

observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e 

aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou acidentária, nas 

ações judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova 

pericial médica, que:I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, 

possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela 

Procuradoria-Geral Federal;III - priorizem a concentração das perícias, 

viabilizando a participação da assistência técnica das partes; (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52409 Nr: 567-98.2013.811.0032

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFdB, RCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:OAB/MT 14442-B, Maria Anita Mesacasa - 

OAB:2.963-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em razão de que o DJE nº 10265, de 29/05/2018 e publicado 

no dia 30/05/2018, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: Danielle Avila Almeida Gama Martins - 

OAB:OAB/MT 14442-B, Maria Anita Mesacasa - OAB:2.963-A, 

representando o polo ativo, não saiu a decisão integralmente a intimação 

da decisão, assim procedo nova intimação da ref: decisão em resumo: Os 

autos vieram conclusos para saneamento. Nos termos do art. 357, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. Partes legítimas e bem 

representadas. A questão preliminar de nulidade de citação suscitada na 

contestação não merece prosperar, isto porque conforme se extrai da 

exordial (fl.11), a parte requerida anuiu aos pedidos ali contidos, eis que 

exarou sua assinatura no bojo da petição inicial, anuindo ao pleito de livre 

e espontânea vontade. Portanto, rejeito a preliminar ora aventada. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Com efeito, entendo como ponto “controvertido” a presença 

dos requisitos legais para destituição do poder familiar e para adoção. 

Portanto, considerando que há requerimento para tomada de depoimento 

pessoal dos requerentes (fl.61), DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de julho de 2018, às 15h00min. Intimem-se os 

requerentes pessoalmente (parte autora) para prestarem depoimento 

pessoal, os quais poderão trazer testemunhas independente de intimação, 

conforme rol indicado à fl.62. Considerando que a requerida encontra-se 

em lugar incerto e não sabido, e diante do fato deste magistrado já ter 

efetuado pesquisas nos bancos de dados disponíveis para tentar localizar 

o endereço da ré Angélica nos autos de Código n° 52410, porém sem 

êxito, e diante da sua expressa declaração no início de que concorda com 

os termos do pedido, torna-se desnecessária sua intimação. Intimem-se. 

Ciência ao MP Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Ricardo Nicolino de Castro - Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54468 Nr: 2505-31.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Cred.de L. Admissão de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselina Aparecida de Lima, Hellizandra 

Mikaele Silva, Jocelio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do petitório acostado aos autos (fl.92), intimem-se os 

executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe acerca da 

existência de bens passíveis de penhora, indicando-os.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78723 Nr: 4384-34.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGP, EDGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a decisão proferida neste processo, DESIGNO audiência 

de conciliação a realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário Oeste-MT., 

sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura 

Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 28 de AGOSTO de 2018, às 15:00 

horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77437 Nr: 3767-74.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCDSR, HSRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a decisão proferida nois autos, DESIGNO audiência de 

conciliação a realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário Oeste-MT., sito 

a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura 

Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 28 de AGOSTO de 2018, às 14:30 

horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78598 Nr: 4303-85.2017.811.0032

 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: Ronaldo Elias Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que citado (ref.11) o requerido deixou decorrer o prazo, sem 

manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor, para requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82109 Nr: 1831-77.2018.811.0032

 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: Elzita Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a decisão proferida neste processo, ref.05, DESIGNO 

audiência de conciliação a realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário 

Oeste-MT., sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 28 de AGOSTO de 2018, 

às 13:30 horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53772 Nr: 1867-95.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemilson José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacira Eva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Silo da Conceição Filho 

- OAB:OAB/MT 18.061-O

 Vistos em correição.

Considerando a certidão de fls. 56, REDESIGNO o dia 07 de agosto de 

2018, às 14hs00min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento, procedam-se as intimações necessárias.

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82838 Nr: 2268-21.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Ferreira de Oliveira e Cia Ltda, Michela 

Singh Berto

 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$ 

14,00(quatorze reais ), 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 Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67301 Nr: 1405-36.2016.811.0032

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albelina Luzia da Guia Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 365,00 

(Trezentos e sessenta e cinco reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Centro de Jangada - MT., a ser ser recolhido através 

de Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 
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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: 1000495-55.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000495-55.2017.8.11.0032 REQUERENTE: FELIPE LINO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando o trânsito em julgado da 

sentença outrora proferida, nos termos do que dispõe o Provimento 

68/2018-CNJ, intime-se a parte contrária para se manifestar sobre o 

levantamento de valores, no prazo de 2 dias. Em caso de inércia, ou 

anuência, DETERMINO a imediata expedição de Alvará em favor do 

patrono da parte vencedora, ou, em sua falta, diretamente ao seu 

beneficiário, para fim de levantamento dos valores depositados 

judicialmente. Cumprida a determinação supra, arquivem-se os autos 

procedendo-se às anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000130-35.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARQUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-97.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA CANDIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-25.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA FLEITAS MARTINEZ - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, a fim de 

que se manifeste quanto à certidão do Sr. Oficial de Justiça constante no 

andamento de ID n. 13298586, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-87.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de OUTUBRO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-72.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DE ASSIS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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 31 de OUTUBRO de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-14.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BRIZOLA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, a fim 

de que se manifeste em relação à petição da parte autora constante no 

andamento de IP n. 12031557, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67632 Nr: 1380-62.2013.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ARRUDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
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REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

22 de maio de 2018, às 14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72785 Nr: 1023-14.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEMIL DE LIMA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

22 de maio de 2018, às 13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69186 Nr: 890-06.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AMORIM DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

16 de maio de 2018, às 15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69172 Nr: 876-22.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIELSON AMORIM DA SILVA, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

16 de maio de 2018, às 13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69186 Nr: 890-06.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AMORIM DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0

 OFICIO INFORMANDO DATA DE AUDIENCIA EM CP - OITIVA DE 

TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO - 01.03.2018 - 14:45 - Correspondência 6 

Cod. Rastreabilidade UO Remetente Motivo de Envio Email Remetente Data 

Envio

 1 - Código 524244.pdf

 81120183142543 SECRETARIA DA 5ª VARA CRIMINAL - VÁRZEA 

GRANDE (TJMT) Para conhecimento.

 vg.4criminal@tj.mt.gov.br 01/02/2018 16:30:27

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74854 Nr: 104-88.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta, em razão da 

participação deste Magistrado em curso a ser ministrado pelo E. Tribunal 

de Justiça de MT, nos dias 22, 23 e 24 de agosto do corrente ano, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 07 de 

fevereiro de 2018, às 13h30min.

Ciência ao MP e a DP.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86455 Nr: 978-05.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZANE LUIZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso.Após 

executada a medida liminar, cite-se o requerido para, querendo: A) no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o que 

equivale à somatória de todas as parcelas vencidas até a data do efetivo 

depósito, acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada 

com base no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação 

dada pela Lei 10.931/04; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 10.931/04. 

Consigne-se no mandado as advertências legais contidas nos arts. 285 e 

319 do CPC.Desde já, defiro os benefícios do artigo 212, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, bem como a requisição de força policial se 

necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86256 Nr: 883-72.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 
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OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão aforada por Banco Bradesco 

Financiamento S/A em face de Valter Domingos da Silva, ambos 

qualificados nos autos, na qual o requerente aduz ter firmado com a parte 

requerida um contrato de financiamento para aquisição do veículo descrito 

na prefacial, o qual lhe foi alienado fiduciariamente.

 Ocorre que a parte requerida não cumpriu com as obrigações assumidas, 

deixando de pagar as prestações vencidas, tornando-se inadimplente. Em 

razão disso foi constituído em mora por intermédio da notificação 

extrajudicial/protesto que segue anexa aos autos, porém continuou 

inadimplente.

Ao final, afirmando estarem presentes os requisitos legais, requer a 

concessão da liminar de busca e apreensão do bem acima descrito.

Com a inicial vieram documentos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar 

deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos 

necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 

modificado pela Lei nº 10.931/2004.

Todavia, a presente medida não deve ser utilizada para compelir o 

Requerido ao pagamento do valor da dívida na forma pretendida pela 

empresa Autora, vez que, segundo cálculo trazido pela parte requerente, 

este entende que o valor do débito em aberto consubstancia-se na 

somatória das parcelas vencidas com as parcelas vincendas.

Pois bem, de acordo com o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 alterado 

pela Lei nº 10.931/2004 o devedor pode, no prazo de 05 (cinco) dias após 

executada a liminar de busca e apreensão, pagar a “integralidade da 

dívida pendente”.

Invocando os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que, 

diga-se de passagem, são perfeitamente aplicáveis ao caso em tela, por 

“integralidade da dívida pendente” deve-se entender a somatória das 

parcelas vencidas até o quinto dia após a citação.

Nem se alegue que o contrato firmado entre as partes prevê o vencimento 

antecipado das prestações face ao não cumprimento pelo devedor, vez 

que tal cláusula contratual além de configurar desequilíbrio contratual, 

causa onerosidade excessiva ao consumidor, afrontando veementemente 

às normas insertas na Lei Consumeirista.

Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso.

Após executada a medida liminar, cite-se o requerido para, querendo: A) 

no prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o 

que equivale à somatória de todas as parcelas vencidas até a data do 

efetivo depósito, acrescidas das custas processuais, que deverá ser 

calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 10.931/04. 

Consigne-se no mandado as advertências legais contidas nos arts. 285 e 

319 do CPC.

Desde já, defiro os benefícios do artigo 212, §§ 1º e 2º, do Código de 

Processo Civil, bem como a requisição de força policial se necessário for.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86405 Nr: 963-36.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição de ref. 04 como emenda à inicial.

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença (execução de alimentos), 

na forma do artigo 513 § 4º do CPC/2015, que, embora tenha sido 

proposta em autos apartados, não há qualquer impedimento legal, posto 

que devidamente instruída com o título executivo judicial.

CITE-SE/INTIME-SE o devedor, pessoalmente, para que efetue o 

pagamento voluntário do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de honorários advocatícios e custas, se 

houver, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% 

sobre o valor atualizado do débito, bem como honorários advocatícios que 

arbitro no mesmo patamar (art. 523, "caput" e § 1º do CPC/2015).

Após, transcorridos mais 15 (quinze) dias contados do primeiro dia útil 

subsequente ao término dos 15 (quinze) dias concedidos ao executado 

para pagamento, caso não tenha ele oferecido a impugnação de que trata 

o art. 525 do CPC/2015, deverá o credor requerer o que entender de 

direito para a efetivação da penhora, apresentando nova planilha, com os 

acréscimos legais, inclusive a multa de 10% e honorários advocatícios, 

sobre o valor atualizado de débito.

Postergo a análise do pedido de inscrição no cadastro de restrição ao 

crédito, para após a intimação do Executado.

Defiro o pedido de justiça gratuita no termos do art. 98 do CPC/2015.

Cientifique o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78240 Nr: 1580-64.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARLESSON MARINHO, DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES BAENA 

CASTILLO - OAB:13691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório de ref. 37.

 EXPEÇA-SE o necessário à citação do Requerido tal como postulado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86199 Nr: 863-81.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIO DA SIVA PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS - OAB:14354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário 

interposta por Fidelio da Silva Ponce, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS objetivando, como medidad e tutela de urgência, que 

seja restabelecido o benefício do Auxílio-doença por acidente de trabalho 

NB: 620.487.834-8, desde a data da cessação 15/01/2018, 

convertendo-se em Aposentadoria por Invalidez.

De Início, observa-se que a presente ação não foi instruída com 

documentos indispensáveis à análise do pleito liminar, visto que, a priori, a 

parte autora menciona tratar-se de auxílio por acidente de trabalho, sem 

acostar aos autos qualquer documento que corrobore tal assertiva, o que 

gera o entendimento de que as lesões sofridas foram decorrentes de 

desgaste natural.

 Deste modo, à vista do princípio da economia processual, bem como nos 

termos do art. 321 do CPC/2015, faculto à Requerente a emenda a inicial 

para colacionar aos autos a comunicação de acidente de trabalho e outros 

documentos que julgar pertinentes a fim de comprovar que o acidente se 

deu no exercício da atividade laboral, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75490 Nr: 416-64.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIMARA SOUZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por meio da decisão proferida na data de 22/05/2017 (ref. 12), foi 

indeferido o pedido de justiça gratuita.

Em 06/06/2017, a parte Autora veiculou pedido de reconsideração (ref. 

16).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme já relatado, a parte Autora, inconformada com a decisão que 

indeferiu o pedido de justiça gratuita, veiculou pedido de reconsideração.

Com efeito, no tocante aos pedidos desta natureza, a Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a despeito “da prática 

reiterada dos ‘pedidos de reconsideração’, à ausência de previsão legal 

expressa, não há como apreciá-los como sucedâneo recursal”.

Desta feita, sendo interesse da parte reformar a decisão prolatada, 

deverá ela lançar mão de recurso próprio e não de simples pedido de 

reconsideração.

Neste sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência do STJ:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Há 

um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o 

recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponde à previsão 

legal para a espécie de decisão impugnada (...)" (Humberto Theodoro 

Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, ED. Forense, 25ª edição, 1998, 

pág. 559). 2. Em que pese a prática reiterada dos "pedidos de 

reconsideração", à ausência de previsão legal expressa, não há como 

apreciá-los como sucedâneo recursal, cabendo, como cabe, à parte, 

querendo impugnar a decisão, valer-se do recurso previsto em Lei. 3. 

Pedido de reconsideração não conhecido.” (Superior Tribunal de Justiça 

STJ; RCDEsp-AgRg-EREsp 966.714; Proc. 2009/0233882-3; GO; Primeira 

Seção; Rel. Min. Hamilton Carvalhido; Julg. 24/03/2010; DJE 06/04/2010)

Diante do exposto, a despeito do consignado pelos autores no pedido de 

reconsideração, MANTENHO a decisão que indeferiu o pedido de justiça 

gratuita pelos seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75492 Nr: 417-49.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE PINHO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por meio da decisão proferida na data de 22/05/2017 (ref. 12), foi 

indeferido o pedido de justiça gratuita.

Em 06/06/2017, a parte Autora veiculou pedido de reconsideração (ref. 

16).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme já relatado, a parte Autora, inconformada com a decisão que 

indeferiu o pedido de justiça gratuita, veiculou pedido de reconsideração.

Com efeito, no tocante aos pedidos desta natureza, a Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a despeito “da prática 

reiterada dos ‘pedidos de reconsideração’, à ausência de previsão legal 

expressa, não há como apreciá-los como sucedâneo recursal”.

Desta feita, sendo interesse da parte reformar a decisão prolatada, 

deverá ela lançar mão de recurso próprio e não de simples pedido de 

reconsideração.

Neste sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência do STJ:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Há 

um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o 

recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponde à previsão 

legal para a espécie de decisão impugnada (...)" (Humberto Theodoro 

Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, ED. Forense, 25ª edição, 1998, 

pág. 559). 2. Em que pese a prática reiterada dos "pedidos de 

reconsideração", à ausência de previsão legal expressa, não há como 

apreciá-los como sucedâneo recursal, cabendo, como cabe, à parte, 

querendo impugnar a decisão, valer-se do recurso previsto em Lei. 3. 

Pedido de reconsideração não conhecido.” (Superior Tribunal de Justiça 

STJ; RCDEsp-AgRg-EREsp 966.714; Proc. 2009/0233882-3; GO; Primeira 

Seção; Rel. Min. Hamilton Carvalhido; Julg. 24/03/2010; DJE 06/04/2010)

Diante do exposto, a despeito do consignado pelos autores no pedido de 

reconsideração, MANTENHO a decisão que indeferiu o pedido de justiça 

gratuita pelos seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84370 Nr: 91-21.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que não houve tempo hábil para expedição de carta 

precatória para citação da parte requerida, motivo pelo qual a audiência de 

conciliação aprazada para o dia 12/06/2018 restou prejudicada, 

REDESIGNO a referida audiência para o dia 31/07/2018, às 11:30min.

INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71980 Nr: 605-76.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio DE MARIA JESUS DA SILVA, LEANDRO 

ANDERSON DA SILVA, LEOMAR AUGUSTO DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Vistos etc.

Ref. 34: Defiro o pedido. Considerando que de acordo com o Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 07/08/2018 às 12:00 horas.

 INTIME-SE as partes, por meio de seus causídicos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76279 Nr: 776-96.2016.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZGDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMADO, BGDO, MAGDO, ZGDO, BGDO, 

FGDO, SGDO, PGDO, SGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a inventariante a trazer aos autos o plano de partilha, nos 

moldes da certidão de intimação de ref. 48.

Outrossim, INTIME-SE a Fazenda Pública (Nacional, Estadual e Municipal), 

para manifestação nos termos do artigo 626 do CPC/2015.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86248 Nr: 881-05.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que os documentos digitalizados que 

acompanham a petição inicial nos presente autos, se encontram totalmente 

ilegíveis, o que impossibilita a análise dos pedidos contidos na exordial, 

assim como impede o exercício do contraditório.

Sabe-se que o sistema utilizado na primeira Instância do Poder Judiciário 

Mato-grossense é o Apolo, que abarca os processo físicos e virtuais 

nesta Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Entretanto, em matéria de processo judicial eletrônico, o Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ editou a Resolução nº 185/2013, que dispõe sobre a 

implantação do sistema PJe para processamento de informações e prática 

de atos processuais, bem como estabelece parâmetros para sua 

implementação e funcionamento.

Da referida resolução, salta o artigo 17, que diz respeito à qualidade dos 

documentos digitalizados e anexados ao sistema. Vejamos:

“Art. 17. Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas 

serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos 

eletrônicos.

Parágrafo único. Quando a forma de apresentação dos documentos puder 

ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o 

juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente 

juntados.”

Assim, entendo, por bem, aplicar analogia no presente caso para 

DETERMINAR a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente os documentos que acompanham a inicial de forma legível, 

para posterior desentranhamento dos documentos anteriormente juntados 

(ilegíveis), sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81624 Nr: 1088-38.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA RODRIGUES PEROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD PEROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de alimentos, proposta por Aline Cristina 

Rodrigues Peroto em face do Richard Peroto, visando majoração da 

pensão alimentícia paga pelo Requerido para 5 (cinco) salários mínimos ou 

um percentual idêntico a ser descontado dos seus salários.

Inexistindo alegação do Réu de vício, quer da relação processual, quer do 

procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como pela 

regularidade do processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente demanda o preenchimento pela 

parte Autora dos requisitos necessários à majoração dos alimentos, 

estabelecidos no Art. 1.699 do Código Civil, quais sejam, a mudança da 

situação financeira do alimentante ou da alimentada.

Com relação aos pedidos da parte Autora em ref. 44, DEFIRO tão somete à 

expedição de Ofício para a Prefeitura de Santo Antônio de Leverger para 

que informe os rendimentos do Requerido. Prescindível, a expedição de 

Ofício para Prefeitura de Várzea Grande, vez que o Requerido, em sede 

de contestação, já apresentou documento comprobatório de seu salário, 

assim como não vislumbro pertinência em determinar que o Requerido 

apresente seus extratos bancários dos últimos anos.

Por fim, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes a especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que 

pretendem produzir, justificando-as com objetividade, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72616 Nr: 940-95.2015.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Araújo - 

OAB:3.654-A

 Vistos etc.

Ref. 40: Defiro o pedido Ministerial. Considerando que de acordo com o 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 07/08/2018 às 11:30 horas.

 INTIME-SE as partes, por meio de seus causídicos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85838 Nr: 736-46.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição de ref. 08 como emenda à inicial.

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença (execução de alimentos), 

sob o procedimento do art. 528, do CPC/2015, que, embora tenha sido 

proposta em autos apartados, não há qualquer impedimento legal, posto 

que devidamente instruída com o título executivo judicial.

CITE-SE/INTIME-SE o Executado, pessoalmente, por mandado, para, em 03 

(três) dias, pagar o débito, referente às 03 (três) últimas parcelas de 

pensão alimentícia em atraso, anteriores ao ajuizamento da presente 

execução, e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, do 

NCPC), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 

528, do NCPC), caso contrário poderá ser protestado o título executivo 

judicial, no que tange ao débito exequendo, e decretada a sua prisão.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, que por analogia ao disposto no art. 827, § 1º, do NCPC, será 

reduzido à metade, em caso de pronto pagamento.

A parte Exequente pleiteia a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita e verifica-se dos autos, que possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas e demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98, do NCPC, pelo que, lhe 

concedo os referidos benefícios.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 616 de 656



 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86167 Nr: 852-52.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINELY DIAS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar nos autos 

documento que comprove a mora do requerido, haja vista que o AR (Aviso 

de Recebimento) encartado na inicial não demonstra a notificação do 

requerido.

Ademais, no mesmo prazo, deverá trazer o demonstrativo do débito em 

atraso, para fins de purgação da mora.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86169 Nr: 853-37.2018.811.0053

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DO NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o patrono do autor (DJE) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar nos autos a procuração assinada pela parte, bem como os 

documentos pessoais desta, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79600 Nr: 255-20.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMAR DIVINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:7043, JANAINA EMANUELE MULLER BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Proceda-se a habilitação do causídico (Ref: 27).

2. Certifique-se a Secretaria quanto a penhora alegada pelo interessado à 

Ref: 30.

3. Após, considerando o recurso de apelação do autor, dispenso a 

intimação do requerido, pois que revel, e, determino a remessa dos autos 

ao E. TJMT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76658 Nr: 925-92.2016.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA ZILDA FONSECA SCHULLER, WOLFGANG 

ERWIN SCHULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIZARDO RODRIGUES DE AMORIM, JOSE 

PINTO DE AMORIM, JOÃO SOARES DE MAGALHÃES, DOMINGOS 

PEDROSO DE AMORIM, MARIA ANTONIA DA SILVA, MARIANA PEDROSA 

DE ALVARENGA, IZALTINA DA COSTA FONSECA, MARIANA DE 

ALMEIDA, NATASHA MEYER DA FONSECA NUNES, SERGIO ALVES 

ALBUQUERQUE NUNES, JOSEPH MALOUF, JANETE MALOUF, LUIZ 

CARLOS CAIRO BRANCO, NICOLE MARQUES MARIANE, SAMIR NICOLA 

SADDI, MARIA ELISA MARCHETTI, Espólio de VILCEU FRANCISCO 

MARCHETTI, ROSANY MARQUES PACHECO, MANOEL MÍNIMO DA SILVA, 

MARIA LÚCIA TORRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giancarlo Cássio de Oliveira 

Bello - OAB:5724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Ref: 45: O pedido atinente à restituição de valores deve ser aviado 

pelos meios próprios junto à Diretoria do Foro.

2. Citem-se conforme requerido à Ref: 46.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68334 Nr: 259-62.2014.811.0053

 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: MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GAMA FURRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejane Belussi Miranda - 

OAB:7410

 Vistos etc.

1. Proceda-se a vinculação e liberação do correspondente à 80% do valor 

depositado pela administração pública.

Caso a requerida queira a liberação total dos valores depositados pela 

administração pública municipal, tal providencia acarretará no 

reconhecimento do pedido e extinção do feito.

2. Ante a desistência do prazo recursal pela autora, intime-se a Fazenda 

Pública Municipal da sentença prolatada nos autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75397 Nr: 364-68.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE MADALENA DE PAULA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref: 12: Nada a reconsiderar. Mantenho a anterior decisão.

O documento juntado pelo autor está praticamente ilegível, e, ainda, não se 

vislumbra a data referente ao holerite juntado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78953 Nr: 1868-12.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE - SICREDI - CENTRO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA, LUIZ 

ANTÔNIO ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Certifique-se se houve manifestação do requerido quanto a sua citação 

e da penhora realizada nos autos.

2. No que tange ao pedido de impugnação à avaliação do oficial de justiça, 

INTIME-SE a executada para manifestar-se em 05 (cinco) dias.

3. Após, conclusos.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86272 Nr: 897-56.2018.811.0053

 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: MARILÉIA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON CHIMENEZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Verifico que esta ação possui a mesma causa de pedir que a ação de 

nº 922-69.2018.811.0053 – Cód. 86315.

Desta feita, resta configurada a conexão entre as demandas (CPC, art. 

55).

 Assim, determino sejam os feitos apensados.

2. Não obstante, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de julho 

de 2018, às 10h30min.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86315 Nr: 922-69.2018.811.0053

 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: ADELSON CHIMENEZ ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILÉIA FONTES, AMANDA MARIANA 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley dos Santos Pereira - 

OAB:6504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Verifico que esta ação possui a mesma causa de pedir que a ação de 

nº 897-56.2018.811.0053 – Cód. 86272.

Desta feita, resta configurada a conexão entre as demandas (CPC, art. 

55).

 Assim, determino sejam os feitos apensados.

2. Não obstante, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de julho 

de 2018, às 10h30min.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84053 Nr: 2276-66.2017.811.0053

 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: EDNO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVANDO CRUZ DE CAMPOS - 

OAB:23830/O

 Vistos etc.

Digam às partes as provas que pretendem produzir.

Após, conclusos para saneamento do feito.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 72681 Nr: 969-48.2015.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA CRISTINA DE ARRUDA, SERGIO ANTONIO 

GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - 

OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref.: 38: Considerando que não cabe, nos termos da nova legislação 

processual civil, a aplicação da coação pessoal e constrição patrimonial 

em um único procedimento, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque o pedido de 

Cumprimento de Sentença, devendo optar pelo procedimento descrito no 

artigo 528, do NCPC (prisão civil) ou pelo procedimento descrito no artigo 

528, 8º, do NCPC, que remete as disposições dos arts. 523 a 527 

(expropriação patrimonial).

 Consigne-se que, caso opte pela coação pessoal, poderá executar toda a 

dívida, entretanto, em caso de inadimplemento, restará autorizado o 

protesto pelo débito integral e a prisão civil apenas pelas 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo.

Procedida à emenda, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85333 Nr: 509-56.2018.811.0053

 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: ALVANI FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE DEUS GUERREIRO SANTOS, 

EUGÊNIO NILMAR DOS SANTOS, JOAQUIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos o pagamento das custas e taxas 

judiciárias, ante o julgamento de mérito do agravo de instrumento 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82179 Nr: 1389-82.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO RICARDO DE AMORIM, DANIEL VINICIUS 

DE AMORIM, DENIS FRANCISCO DA SILVA, ADILSON AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262, DEBORA SMERDECK PIOTTO - OAB:22984/O, 

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 Isto posto, pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de 

liberdade provisória deduzido por Iago Ricardo de Amorim.Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA. Às providências”. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, (Gabriel Feil Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67729 Nr: 1481-02.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução extrajudicial aforada por Produquimica Industria e 

Comércio S/A em face de Salmax Nutrição Animal LTDA, pelos fatos e 

fundamentos expostos na prefacial.
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 Sobreveio o pedido de desistência do autor.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente execução extrajudicial aforada por 

Produquimica Industria e Comércio S/A em face de Salmax Nutrição Animal 

LTDA, à luz do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

Autorizo o desentranhamento das peças que instruem a inicial, mediante 

cópia nos autos.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 48169 Nr: 33-62.2011.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ZORZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Siqueira de Farias - 

OAB:OAB/MT 10201

 Vistos etc.

Verifica-se que o autor do fato cumpriu a suspensão condicional do 

processo (folha de controle de comparecimento na capa dos autos), deste 

modo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado, à luz do art. 89, § 5º, 

da Lei 9.099/95.

Determino a Sra. Gestora que sejam feitas as baixas e anotações 

necessárias, em especial junto ao cartório distribuidor, para que, a pena 

aplicada não conste em certidão de antecedentes criminais, salvo em caso 

de requisição judicial para fins de impedir novamente o mesmo benefício 

no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 76, § 2º, inc. II; § 4º e § 

6º, da Lei nº 9.099/95.

Por se tratar de extinção de punibilidade pelo cumprimento dedo sursis 

processual, tenho por desnecessárias as intimações.

Dou esta por publicada com a entrega na escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Provimento nº 42/2008/CGJ.

Arquivem-se, com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao MP.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67722 Nr: 1473-25.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. ZANETTI ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA ME, EVERTON ALLAN ZANETTI, MAURO FELIX ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que a matrícula de imóvel acostada às fls. 

92-93, cujo Exequente almeja penhorar, foi doada com reserva de 

usufruto, pelos Executados em favor de Melissa Kellen Zanetti, Karissa D’ 

Angelis Zanetti e Everton Allan Zanetti, conforme R3-88.422, assim sendo, 

diante da doação da nua propriedade, INDEFIRO o pedido de penhora do 

bem indicado.

Intime-se o Exequente para dar prosseguimento no feito em 15 (quinze) 

dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67735 Nr: 1487-09.2013.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO TUREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 88-90: HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as 

partes, para que surta seus regulares e jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, 

III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7053 Nr: 264-02.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Fls 165: Defiro o pedido da parte Autora e DETERMINO que seja expedido 

requisição de pequeno valor – RPV, para o pagamento do valor em atraso, 

acrescido das devidas correções até à data do efetivo pagamento, com 

observância das formalidades legais.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 52607 Nr: 257-63.2012.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 62-72: Defiro, proceda-se a necessária atualização no Sistema Apolo 

e capa dos autos.

No mais, intime-se a parte Requerente (Fundo de investimento em direitos 

creditórios não padronizados – NPL1), por meio do seu patrono, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67740 Nr: 1493-16.2013.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO NEPOMUCENO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASIL OESTE DE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido deduzido por Firmino Nepomuceno Mendes em face de Empresa 

Brasil Oeste de Comércio e Representações LTDA, para DECLARAR em 

favor do requerente o domínio do bem imóvel descrito na peça inicial por 

meio da usucapião. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução de mérito, 

esta demanda, à luz do art. 487, I do CPC.Expeça-se o competente 
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mandado para transcrição no Serviço de Registro de Imóveis, mediante 

pagamento das obrigações fiscais, taxas e demais emolumentos que se 

fazerem necessários, à expensa do demandante, determinando seja 

registrado e matriculado o imóvel, para que sirva de título dominial aos 

autores.Sem custas ou honorários, pois que defiro as benesses da justiça 

gratuita aos litigantes.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intime-se 

o requerente. Dispenso a intimação do requerido, eis que 

revel.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 32442 Nr: 606-71.2009.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 43-52: Considerando que não cabe, nos termos da legislação 

processual civil, a aplicação da coação pessoal e constrição patrimonial 

em um único procedimento, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque o pedido de 

Cumprimento de Sentença, devendo optar pelo procedimento descrito no 

artigo 528, do NCPC (prisão civil) ou pelo procedimento descrito no artigo 

528, 8º, do NCPC, que remete as disposições dos arts. 523 a 527 

(expropriação patrimonial).

 Consigne-se que, caso opte pela coação pessoal, poderá executar toda a 

dívida, entretanto, em caso de inadimplemento, restará autorizado o 

protesto pelo débito integral e a prisão civil apenas pelas 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo.

Procedida à emenda, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 59425 Nr: 1217-19.2012.811.0053

 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: EDISON JOÃO DE ARRUDA, KÁTIA APARECIDA DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA MARIA DA CRUZ REIS, ORÁCIO OVIDIO 

JOSÉ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larah Beatrissia Queiroz 

Oliveira - OAB:8126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisca de Araújo 

Marques - OAB:2661/MT

 Vistos etc.

Diante do pedido de fls. 171-172, cadastre-se o feito como cumprimento 

de sentença.

Após, intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o 

débito no valor indicado, sob pena de multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º do 

CPC./2015.

Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer acerca da quitação do débito.

Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 5494 Nr: 254-89.2004.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONINA LEOCADIA DE ALMEIDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILIO SEBASTIÃO DE LIMA, NADIR PEDROSA 

DE MIRANDA, ALTAMIRO JOSÉ LEITE, CLÓVIS PEREIRA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nodari Borges - 

OAB:7307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Santos - 

OAB:2.739/MT, Eleudes Nazaré Oliveira dos Santos - OAB:4276, 

Joaldo André da Rocha - OAB:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para manifestar-se sobre a petição e 

documentos de fls. 224-229, no prazo de 10 (dez) dias.

 No silêncio, ao ARQUIVO.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 37197 Nr: 419-29.2010.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENZO SASSARD LANCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Luri Dias Doi Reguero - 

OAB:11.459-B, Irley Pinheiro Kretli - OAB:11750/MT, Joel Ferreira 

Vitorino - OAB:11115/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Castrillo - OAB:3990, 

Daniel Mello Dos Santos - OAB:11386, Warley Nunes Borges - 

OAB:12448

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 260, dando conta do falecimento 

do perito anteriormente nomeado (fls. 245), desconstituo-o do cargo, e 

nomeio como perita a Sra. LUCIANA DIAS CORRÊA, devidamente 

cadastrada pela Corregedoria Geral da Justiça, podendo ser localizada 

por meio do telefone (65) 99602-7766 / 98103-7766, e-mail 

l.diascorrea@yahoo.com.br, com endereço profissional na Rua G, n.º 144, 

Ed. Caravelas, apto 1202, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, que deve 

ser intimada da nomeação, a qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é cometido, independentemente de compromisso legal (art. 466, 

CPC).

 INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

nos termos do artigo 465, § 1º do CPC.

Apresentados os quesitos e/ou escoado o prazo acima, notifique-se com 

urgência o expert oficial, para apresentar proposta de honorários de 

acordo com a Tabela do Conselho da Classe, em cinco (05) dias, para que 

possamos arbitrar-lhe os honorários a serem pagos pelas partes.

Realizado o deposito dos honorários, o Perito oficial deverá informar nos 

autos o dia, hora e local do início dos trabalhos da perícia, com 

antecedência mínima de trinta (30) dias, para que seja providenciada a 

intimação das Partes.

Alerto as Partes que os Assistentes Técnicos serão comunicados por 

cada uma delas, seja sobre a data, hora e local dos trabalhos da perícia, 

seja para apresentação de pareceres técnicos, no prazo comum de 15 

(quinze) dias após a juntada do Laudo Oficial, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, parágrafos).

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 62299 Nr: 1660-67.2012.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de MARIA AUXILIADORA FALÇÃO APOITIA, 

Espólio de ELBIO JOSÉ APOITIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BORGES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção Jr. - OAB:7.021
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Diante do pedido de fls. 336-338, cadastre-se o feito como cumprimento 

de sentença.

Após, intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, PAGAR o 

débito no valor indicado, sob pena de multa de 10% e, também, honorários 

advocatícios, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º do 

CPC./2015.

Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer acerca da quitação do débito.

Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 38635 Nr: 776-09.2010.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arildo Pinheiro de Souza - 

OAB:12013/MT, Rerison Rodrigo Babora - OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 118-119) opostos por Severino 

Gomes Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

aludindo omissão e contradição na decisão de fls. 116-117, assim como 

na sentença de fls. 104-105, prolatada nestes autos, postulando pela 

sanação dos vícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Incialmente, com relação a suposta omissão quanto ao pedido de 

auxilio-acidente de trabalho, o próprio embargante reconhece que tal 

equivoco encontra-se na sentença (fls. fls. 118v), que foi prolatada em 

audiência dia 16/02/2017 (fls. 104-105), cujo o Autor saiu devidamente 

intimado na mesma oportunidade.

Portanto, DEIXO de conhecer os embargos de declaração quanto a 

omissão ao pedido de auxilio-acidente de trabalho, por serem estes 

intempestivos, no tocante a matéria.

Quanto a alegação de contraditoriedade e/ou erro material na decisão de 

fls. 116-117, entendo que nada há para ser reapreciado ou sanado, vez 

que todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo 

que inexistem os citados vícios.

A irresignação da parte Embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO EM PARTE dos 

embargos de declaração opostos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 60517 Nr: 1379-14.2012.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ARRUDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela advogada, Dra. Elaine 

Freire Alves, aludindo omissão na sentença prolatada nestes autos. Isto 

porque, houve omissão conquanto à verba honorária do eminente 

Advogado dativo.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão o embargante.

Efetivamente não houve a previsão judicial acerca da verba honorária a 

que faz jus o Patrono do requerido. Cediço que todo trabalho deve ser 

remunerado.

Diante disto, mister sua apreciação, e sua procedência.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios opostos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para fixar a 

verba honorária, em benefício do Advogado dativo do requerente, em 03 

(três) URH’s. Expeça-se a respectiva certidão.

 Após, cumpra-se a decisão proferida às fls. 180/180-verso.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67539 Nr: 1287-02.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS NEVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14282

 Assim, o reeducando faz jus a um total de 177 (cento e setenta e sete) 

dias a serem remidos da sua pena.Ainda pelo o estudo, deflui-se dos 

autos que o reeducando realizou o curso de Pós-Graduação em Auditoria, 

perícia e Licenciamento Ambiental, curso este realizado entre os meses de 

novembro de 2014 a junho de 2015. Durante tal período, o reeducando faz 

jus remição de 45 (quarenta e cinco) dias. Aqui, de mesmo modo, deve a 

remição ser acrescida a razão de 1/3 (um terço), conforme disciplina o art. 

126, § 5º da LEP. Ora, se a graduação será acrescida, quiçá a 

pós-graduação, que exige a graduação.Assim, o reeducando faz jus a 

remição de 60 (sessenta) dias.Já pelo Curso de ajudante de obras (item 

12), o reeducando faz jus a um total de remição de 13 (treze) dias.Por fim, 

pelo Curso de Confeccionador de Bolsas em tecido, o reeducando tem 

direito a remição de 13 (treze) dias.Portanto, mister o reconhecimento, em 

relação ao trabalho, de 238 (duzentos e trinta e oito) dias remidos. E, em 

relação ao estudo, impende o reconhecimento de 263 (duzentos e 

sessenta e três), correspondente ao Curso Básico de Teologia realizado 

pelo reeducando.Isto posto e pelo que mais consta dos autos, DECLARO 

A REMIÇÃO de 406 (quatrocentos e seis) dias a serem debitados, pelo 

estudo e trabalho realizados pelo reeducando José Carlos Neves 

Gomes.Realize-se o cálculo de pena, após, DÊ-SE ciência às partes para 

manifestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85977 Nr: 762-44.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZES PRADO DE SOUZA, MÁRCIA DE SOUZA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERDESON GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por meio da decisão proferida na data de 24/05/2018 (ref. 04), foi 

indeferido o pedido de justiça gratuita.

Em 29/05/2018, a parte Autora veiculou pedido de reconsideração (ref. 

06).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme já relatado, a parte Autora, inconformada com a decisão que 

indeferiu o pedido de justiça gratuita, veiculou pedido de reconsideração.

Com efeito, no tocante aos pedidos desta natureza, a Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a despeito “da prática 

reiterada dos ‘pedidos de reconsideração’, à ausência de previsão legal 

expressa, não há como apreciá-los como sucedâneo recursal”.

Desta feita, sendo interesse da parte reformar a decisão prolatada, 

deverá ela lançar mão de recurso próprio e não de simples pedido de 

reconsideração.

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Há 

um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o 

recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponde à previsão 

legal para a espécie de decisão impugnada (...)" (Humberto Theodoro 

Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, ED. Forense, 25ª edição, 1998, 

pág. 559). 2. Em que pese a prática reiterada dos "pedidos de 

reconsideração", à ausência de previsão legal expressa, não há como 

apreciá-los como sucedâneo recursal, cabendo, como cabe, à parte, 

querendo impugnar a decisão, valer-se do recurso previsto em Lei. 3. 

Pedido de reconsideração não conhecido.” (Superior Tribunal de Justiça 

STJ; RCDEsp-AgRg-EREsp 966.714; Proc. 2009/0233882-3; GO; Primeira 

Seção; Rel. Min. Hamilton Carvalhido; Julg. 24/03/2010; DJE 06/04/2010)

Diante do exposto, a despeito do consignado pelo autor no pedido de 

reconsideração, MANTENHO a decisão que indeferiu o pedido de justiça 

gratuita pelos seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79739 Nr: 296-84.2017.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA ANTONIELLY DA SILVA, DENILSO MARQUES 

DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - 

OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença (execução de alimentos), 

sob o procedimento do art. 528, do CPC/2015, formulado nos mesmos 

autos, devendo então serem procedidas as anotações necessárias, 

inclusive na distribuição.

INTIME-SE o devedor, pessoalmente, para que efetue o pagamento 

voluntário do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito alimentar, assim como demais prestações alimentícias que se 

vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, do NCPC), provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 528, do NCPC), caso 

contrário poderá ser protestado o título executivo judicial, no que tange ao 

débito exequendo, e decretada a sua prisão.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, que por analogia ao disposto no art. 827, § 1º, do NCPC, será 

reduzido à metade, em caso de pronto pagamento.

A parte Exequente pleiteia a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita e verifica-se dos autos, que possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas e demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98, do NCPC, pelo que, lhe 

concedo os referidos benefícios.

Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79188 Nr: 68-12.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINO HENRIQUE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Santo Antonio de 

Leverger, Secretario Municipal Finanças , ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 48: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Marino 

Henrique Teixeira, aludindo omissão na sentença de ref. 38, quanto à 

verba honorária do(a) advogado(a) dativo(a).

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão o Embargante. Efetivamente não houve a previsão judicial 

acerca da verba honorária a que faz jus o(a) patrono(a) do Embargante. 

Cediço que todo trabalho deve ser remunerado. Diante disto, mister sua 

apreciação, e sua procedência.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios opostos por Marino Henrique Teixeira, e, no mérito, 

DOU-LHES PROVIMENTO para fixar a verba honorária em benefício do(a) 

Advogado(a) em 01 (uma) URH (R$ 896,51), considerando a elaboração 

da peça apresentada (ref.35).

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86458 Nr: 979-87.2018.811.0053

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - EPP, TATIANA 

SIQUEIRA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO a petição inicial, 

pela ausência de interesse processual e pela ilegitimidade de parte, nos 

termos do art. 330, II e III do CPC. Assim, JULGO EXTINTO este processo, 

sem resolução de seu mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.Sem 

custas (CF, art. 5º, LXXVII) ou honorários.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO.Intime-se o impetrante por meio do seu causídico (DJE).Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86406 Nr: 964-21.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição de ref. 04 como emenda à inicial.

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença (execução de alimentos), 

sob o procedimento do art. 528, do CPC/2015, que, embora tenha sido 

proposta em autos apartados, não há qualquer impedimento legal, posto 

que devidamente instruída com o título executivo judicial.

CITE-SE/INTIME-SE o Executado, pessoalmente, por mandado, para, em 03 

(três) dias, pagar o débito, referente às 03 (três) últimas parcelas de 

pensão alimentícia em atraso, anteriores ao ajuizamento da presente 

execução, e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, do 

NCPC), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 

528, do NCPC), caso contrário poderá ser protestado o título executivo 

judicial, no que tange ao débito exequendo, e decretada a sua prisão.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, que por analogia ao disposto no art. 827, § 1º, do NCPC, será 

reduzido à metade, em caso de pronto pagamento.

A parte Exequente pleiteia a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita e verifica-se dos autos, que possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas e demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98, do NCPC, pelo que, lhe 

concedo os referidos benefícios.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85528 Nr: 589-20.2018.811.0053

 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: ELAINE CRISTINA DA SILVA CUNHA, ISABELLE REGINA 
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ESTRAL SILVA E SANTOS

*SILVA E SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Alvará Judicial ajuizada por Elaine Cristina da Silva Cunha 

Santos e Isabelle Regina Estral Silva e Santos, devidamente qualificada no 

encarte processual, requerendo autorização para que se retifique a 

escritura de cessão de direitos hereditários, acrescentando o nome do 

cedente omitido José Ventura Moraes Silva, representado por sua 

curadora Maria Madalena Pereira Silveira.

Determinada a emenda da inicial em ref. 04, a parte autora apresentou 

aditamento em ref. 08.

 Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Incialmente, defiro a emenda da inicial de ref. 08.

O art. 18 do Código de Processo Civil brasileiro diz:

 “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”.

 Isto quer dizer que só terá legitimidade ativa para a ação, em princípio, 

apenas quem pleiteia direito próprio, ou, melhor dizendo, direito de que se 

julga portador, é quem pode levar referida pretensão ao Judiciário.

Com efeito, no caso em tela, denota-se que o herdeiro que se pretende 

acrescentar na escritura de cessão de direitos hereditários, é presentado 

por sua esposa e curadora a Sra. Maria Madalena Pereira Silveira, assim, 

vislumbro que as autoras não possuem legitimidade para pleitear alteração 

no registro civil em nome de outrem, conforme mencionado no artigo 

supra, razão pela qual deve o processo ser extinto sem a resolução do 

mérito.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, verificada a ilegitimidade ativa das Autoras para 

pleitearem ação para retificação da escritura civil em nome do omitido José 

Ventura Moraes Silva, JULGA-SE EXTINTO este processo sem a 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de 

Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas de estilo.

INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86109 Nr: 823-02.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇAO DE 

ARRUDA - OAB:14853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 14/08/2018 às 

10:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a parte Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao 

MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76228 Nr: 740-54.2016.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e mais que dos autos consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DEFIRO a expedição do Alvará pleiteado no 

sentido de autorizar a requerente Maria Aparecida da Silva Pinto a 

proceder ao levantamento dos valores e em nome do falecido, Sr. 

Oswaldo de Souza Silva junto ao BR Consórcios Adm. de Consórcios 

Ltda., devendo metade dos valores existentes deverá ser depositado em 

conta poupança em nome do menor, filho do de cujos, vinculada ao Juízo, 

enquanto permanecer sua menoridade, conforme orientação do Ministério 

Público (ref. 26). Assim, JULGO EXTINTO, este processo com resolução 

de mérito (art. 485, I, CPC).Expeça-se o necessário. Sem custas, vez que 

defiro as benesses da justiça gratuita.Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82019 Nr: 1298-89.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCRF, BCPdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:18796/O

 O caso em análise, aponta para a conclusão de que o fato a Requerente 

não conseguiu encontrar o paradeiro do genitor, assim, devem os avós 

contribuírem para a sobrevivência do mesmo, na medida de suas 

possibilidades, com seu sustento.Entretanto, diante da necessidade de 

citar os demais avós, litisconsortes necessários, para integrarem a lide, 

POSTERGO a análise dos alimentos provisórios a fim de proporcionar o 

contraditório a todos que devem compor a lide.CITEM-SE e INTIME-SE os 

avós maternos, Sr. Antonio Jose de Souza e Sra. Almerita Ferreira de 

Souza no endereço declinado pelos Requeridos, qual seja Santo Antonio, 

à rua Coronel de Arruda Pinto, 78160, Fone: 065 81198783.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84969 Nr: 338-02.2018.811.0053

 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: JHDAM, MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual aforada por Jorge Henrique de 

Almeida Melo e Michélli Pereira Martins, devidamente qualificados na peça 
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vestibular, onde expõem os autores, em síntese, que são casados em 

regime de comunhão parcial de bens desde 01/06/2013, não tiveram filhos, 

bem como que não há bens a partilhar.

 A inicial foi instruída com os documentos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Os requerentes são legítimos e estão devidamente representados, sendo 

que pela análise dos autos se verifica que há prova da existência do 

matrimônio, bem como que foram atendidos todos os requisitos legais para 

decretação do divórcio postulado.

 Ante a possibilidade da dissolução do casamento estampada no art. 

1.571, IV, do Código Civil e art. 226, § 6º, da Constituição da República, 

com a nova redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 66, 

outro caminho não há senão decretar o divórcio, conforme pleiteado na 

inicial.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

decretando, nos termos do art. 1.571, IV, do Código Civil e art. 226, § 6º, 

da Constituição da República, o divórcio postulado por por Jorge Henrique 

de Almeida Melo e Michélli Pereira Martins.

 Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86200 Nr: 864-66.2018.811.0053

 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: C. V JUNQUEIRA – LIMPA FOSSA AMAZONAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a Ação Monitória proposta é 

pertinente na medida em que a obrigação que a parte autora visa seja 

cumprida é adequada ao procedimento especial respectivo, além do que, a 

petição inicial encontra-se devidamente instruída por prova escrita sem 

eficácia de título executivo.

 Sendo assim, expeça-se o competente mandado para que a Requerida, 

no prazo de 15 (Quinze) dias, ofereça embargos, nos termos daquilo que 

prescreve o art. 702 c.c art. 701, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

 Defiro as benesses da Lei 1050/60.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86149 Nr: 841-23.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO HOLANDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que esta 

não faz jus a benesse da justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação da sua insuficiência financeira.

Isto porque, pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está 

em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e 

de sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não 

devem ser concedidos de forma generalizada, é preciso que os 

requerentes demonstrem ser efetivamente desprovidos de recursos 

econômico-financeiros.

Ademais, o Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 

99, § 3º do CPC é relativa, senão vejamos:

 PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO 

TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

 Assim, INDEFIRO a justiça gratuita requerida pela parte autora.

INTIME-SE a requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo 

de 10 (dez) dias, demonstrar nos autos o pagamento das custas e taxas 

processuais, sob pena de extinção do feito.

 Fica desde já FACULTADO ao autor o direito de parcelamento em até 06 

(seis) vezes das custas processuais (CPC, art. 98, § 6 c.c art. 468, §§ 6º 

e 7º da CNCG-MT).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74334 Nr: 1790-52.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos Regina Dias de Oliveira em face de Claro TV, ambos 

devidamente qualificados nos autos, para: (i) DECLARAR inexistente o 

débito cobrado pela requerida em desfavor do requerente; e, (ii) 

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim, JULGO 

EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do 

CPC.CONDENO, ainda, a requerida às custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do 

INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação 

desta sentença.CONFIRMO a tutela provisória outrora concedida.Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providencias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74335 Nr: 1791-37.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOZANJO FRANCISCO PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826/A, Fayrouz Mahala Arfox - OAB:13033

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos Lozanjo Francisco Paz em face de Telefônica Brasil 

S/A,, ambos devidamente qualificados nos autos, para: (i) DECLARAR 

inexistente o débito cobrado pela requerida em desfavor do requerente; e, 

(ii) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim, JULGO 
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EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do 

CPC.CONDENO, ainda, a requerida às custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do 

INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação 

desta sentença.CONFIRMO a tutela provisória outrora concedida.Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74490 Nr: 1877-08.2015.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO 

RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:15889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ivanildes Oliveira da 

Silva, argumento erro material e obscuridade na sentença prolatada 

nestes autos.

Postularam pela sanação dos vícios.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos declaratórios não merecem provimento,

Explico. O embargante postula pela retificação do relatório da sentença 

para constar que se tratam de vários lotes e não somente o lote de nº 19.

Trata-se de mero erro material de parte constante do relatório da 

sentença, qual, inclusive, não possui nenhuma força vinculante, pois é 

firme o entendimento de que apesar de ser parte da sentença, o relatório 

não possui qualquer influência sobre o julgamento do feito.

Pode-se ainda afirmar que o relatório possui natureza obiter dictum, ou 

seja, são comentários laterais, de passagem, de informação, que não 

influem na decisão, não vinculando obviamente a decisão.

No que se refere à alegação de obscuridade, ao contrário do que se 

sustenta, a decisão é fundamentada.

Ao se mencionar que não foram preenchidos os requisitos necessários 

para a procedência da ação, obviamente esta se mencionando aos 

requisitos da ação possessória (CPC, art. 561), pois, afinal de contas, 

trata-se de ação possessória.

Ademais, a decisão menciona expressamente que não houve 

comprovação da posse nem do esbulho (requisitos para concessão da 

tutela possessória).

Inexiste obscuridade, pois todos os pontos foram apreciados de maneira 

satisfatória, de modo que inexiste o citado vício. A irresignação da 

embargante deve ser aviada mediante o meio processual adequado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86303 Nr: 918-32.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDLC, MWDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INTIME-SE que o autor para adequar o valor da causa de acordo 

com o entendimento narrado, bem como para que comprove o pagamento 

das respectivas custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 321, 

parágrafo único).Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-33.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SOARES DE ARAUJO (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, 5 de 

julho de 2018. À(o) Requerente Nome: SEBASTIAO SOARES DE ARAUJO 

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: 1000587-33.2018.8.11.0053 

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: 28/09/2018 

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: SEBASTIAO SOARES DE ARAUJO 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, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000358-73.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847/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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 
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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, 5 de 

julho de 2018. À(o) Requerente Nome: VALDENIR SOARES DA SILVA 

Endereço: Rua Francisco Macário, s/n, Distrito de Varginha, 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: 1000358-73.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 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: 28/09/2018 Hora: 13:40 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: VALDENIR SOARES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: JEAN 

MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB: MT21847/O Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO OAB: MT0004062A Endereço: SAO SEBASTIAO, 2198, 

POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-400 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, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-68.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA ROCHA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132/O-O 

(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, 5 de 

julho de 2018. À(o) Requerente Nome: JULIA ROCHA GALVAO Endereço: 

qd. 05, 33, 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: 

1000908-68.2018.8.11.0053 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: 28/09/2018 Hora: 13:50 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

JULIA ROCHA GALVAO ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB: MT10132/O-O 

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, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-90.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BOECIO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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, 5 de 

julho de 2018. À(o) Requerente Nome: BOECIO MARQUES DE SOUZA 

Endereço: RUA ELIZEU CORREA LEITE, S/N, LIXÁ, 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: 1000913-90.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.945,98 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: 28/09/2018 Hora: 14:00 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

BOECIO MARQUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB: MT0013654A 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: BANCO BMG 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) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 626 de 656



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, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000372-57.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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, 5 de 

julho de 2018. À(o) Requerente Nome: MARIANA DA SILVA TAQUES 

Endereço: RUA ALFREDO DA COSTA MARQUES, S/N, VILA RECREIO, 

BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 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: 1000372-57.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.000,00 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: 16/08/2018 

Hora: 09:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: MARIANA DA SILVA TAQUES 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: EVALDO LUCIO DA 

SILVA OAB: MT10462/O Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL 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, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000916-45.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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, 5 de 

julho de 2018. À(o) Requerente Nome: SALATIEL DE LIRA MATTOS 

Endereço: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 487, ED. CONCORDE, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 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: 1000916-45.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.418,70 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: 16/08/2018 

Hora: 09:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: SALATIEL DE LIRA MATTOS 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SALATIEL DE LIRA 

MATTOS OAB: MT0012893A Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD 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 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-67.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000835-67.2016.8.11.0053; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: 

MERCADO DIAS Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que 

foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de 

multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às 

providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 5 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito
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Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000358-73.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847/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)

 

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 ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 – AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER, 5 de julho de 2018. À(o) 

Requerido(a) Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 Senhor(a), A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para comparecera à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 13:40 , 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, bem como a sua Intimação da Medida 

Liminar deferida nos autos, nos termos a seguir mencionados. NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000358-73.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PETIÇÃO 

(241) REQUERENTE: VALDENIR SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB: 

MT21847/O Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: Advogado: OZANA BAPTISTA GUSMÃO OAB: MT0004062A 

Endereço: SAO SEBASTIAO, 2198, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-400 MEDIDA LIMINAR DEFERIDA: “ Vistos etc. REITERE-SE o 

anterior ofício expedido, concedendo-se prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para cumprimento da determinação imposta, consignando que a 

omissão injustificada importará em crime de desobediência, sem prejuízo 

da imposição da multa prevista no art. 77, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Em caso de inércia, EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão em 

desfavor do gerente responsável da parte requerida. Às providências. ” 

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. Atenciosamente, 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.: 26052 Nr: 1670-90.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN PABLO PEREIRA DA ROCHA, GREICIELI PEREIRA 

DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SOARES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, FAUSTINO LOPES 

DOS SANTOS - OAB:MT 11.135, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - 

OAB:8310B, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 26052.

Vistos.

 Tendo em vista que esta comarca atualmente não dispõe de Conciliador 

devidamente credenciado e, havendo audiência anteriormente designada 

nestes autos, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para realizar-se 

no dia 17 de julho de 2018, às 14h00min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26052 Nr: 1670-90.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN PABLO PEREIRA DA ROCHA, GREICIELI PEREIRA 

DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SOARES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, FAUSTINO LOPES 

DOS SANTOS - OAB:MT 11.135, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - 

OAB:8310B, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 79246 Nr: 1926-23.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CABRAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1926-23.2017.811.0039 Código 79246

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: RENATO CABRAL DE SOUZA

CITANDO(A, S): Denunciado(a): Renato Cabral de Souza, Cpf: 

05399934175, Rg: 2.853.557-0 SSP MT Filiação: Moisés de Souza e de 

Marilza Cabral de Souza, data de nascimento: 16/09/1993, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, solteiro(a), diarista, Endereço: ATUALMENTE EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/03/2018

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificada, de conformidade 

com despacho e com a denúncia abaixo transcrita, intimando-o, para 

responder à Acusação, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, por escrito. Nos 

termos do artigo. 396 A do Código Processo Penal.

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, 

vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra RENATO CABRAL DE SOUZA, brasileiro, solteiro, diarista, natural 

de Araputanga/MT, portador do RG nº 28535571 SSP/MT e inscrito no CPF 

nº 053.999.341-75, filho de Marilza Cabral de Souza e Moises de Souza, 

nascido em 16/09/1993, residente na Rua Mariana, nº 699, Bairro Jardim 

Popular, São José dos Quatro Marcos/MT, telefone (65) 9 9922-1757. Pela 

prática do seguinte fato delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito 

policial que no dia 26 de novembro de 2016, por volta de 23h00min, no Bar 

do Erli, na Rua Mariana, bairro Jardim Popular, nesta Cidade e Comarca de 
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São José dos Quatro Marcos, RENATO CABRAL DE SOUZA, com 

consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante 

violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. Fazem 

esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e 

local acima indicadas, os agentes da Lei realizavam rondas ostensivas na 

cidade e, durante a operação Saturação, realizaram a abordagem do 

acusado no bar do Erli, onde notícias de uso de drogas ilícitas são 

recorrentes, sendo que, ao ser abordado, o acusado começou a proferir 

palavras de baixo calão contra os policiais não obedeceu as ordens 

dadas para que fosse feita a abordagem, ocasião em que fora dado voz 

de prisão e o acusado resistiu, sendo necessário o uso de força 

moderada e de uso de algemas. Diante do exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso denuncia RENATO CABRAL DE SOUZA como 

incurso nas disposições do artigo 329, caput, do Código, razão pela qual 

requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-a 

para apresentar Resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver 

processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo 

com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do 

Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado. Requer-se, 

por fim, a intimação das testemunhas arroladas a seguir para oportuna 

oitiva, sob as penas da lei.

 DESPACHO: Vistos. Considerando que a peça inicial acusatória narra com 

perfeição a existência, em tese, de infração penal, apontando indícios 

suficientes de autoria, bem como atende aos requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal, não ocorrendo, ademais, qualquer das 

hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395 do mesmo Código, 

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de RENATO CABRAL DE 

SOUZA, na forma em que foi proposta. Conforme noticia a certidão de fls. 

27, o denunciado não foi encontrado, estando atualmente em lugar incerto 

e não sabido. Logo, tendo em vista a impossibilidade da citação ou 

intimação pessoal de RENATO CABRAL DE SOUZA, e da vedação legal de 

intimação ou citação por edital em sede de Juizado Especial, nos termos 

do art. 66, parágrafo único, da Lei n.° 9.099/95, determino que se remetam 

os autos à Justiça Comum. Adotada a medida supra, com a redistribuição 

do feito e demais baixas e anotações necessárias, já no Juízo Comum, 

cite-se o denunciado RENATO CABRAL DE SOUZA, VIA EDITAL para 

responder à acusação, por escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 396-A do CPP, incluído pela Lei 11.719/08. Decorrido in albis o referido 

prazo, e após certificado a não apresentação de defesa, verifico que 

essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo Penal. 

Destarte, com fundamento no sobredito Art. 366 do Código de Processo 

Penal e verificadas pelo Senhor Gestor a situação acima descrita, à 

míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O 

CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, pelo prazo de 04 (quatro) anos, nos 

termos da súmula 415 do STJ, devendo-se aguardar o feito no arquivo 

provisório, com as baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Vera Lucia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de julho de 2018.

José Antonio Furlaneto

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 63366 Nr: 1319-78.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA, AGNALDO 

ALBERTO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO BIANCHI, MARA CRISTINA 

RAMOS, ÉLCIO ANTÔNIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 1319-78.2015.811.0039 CÓDIGO 63366

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

EXECUTADO(A,S): CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA e AGNALDO 

ALBERTO NASCIMENTO e ÉLCIO ANTÔNIO DOS SANTOS e CARLOS 

ROBERTO BIANCHI e MARA CRISTINA RAMOS

CITANDO(A,S): Executados(as): Élcio Antônio dos Santos, Cpf: 

41523989149, Rg: 355.263 SSP MT Filiação: Antônio Pereira dos Santos e 

de Alzira Barleta dos Santos, data de nascimento: 28/11/1965, 

brasileiro(a), natural de Palmeira d'oeste-SP, casado(a), vendedor, 

Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/07/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 344.939,29

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 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira de 

direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n" 60.746.948/0001-12, com sede 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Município e Comarca de 

OSASCO/SP, N1RE: 35.300.027.795, CEP: 06.029-900, por sua advogada 

e procuradora que esta subscreve (Does. anexos), inscrita na OAB/MT 

sob n". 5134, com escritório profissional situado à Rua Rio Branco, 1545, 

Jardim Urupês, Rondonópolis/MT, onde recebe intimações e avisos, vem, 

mui, respeitosamente à ilustre presença de V. Exa., com fundamento nos 

arts. 566,1, 585, VIU, 614 do Código de Processo Civil, bem como das 

demais disposições aplicáveis à espécie, propor a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TTTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n" 11.628.192/0001-00, com sede na Rua 07 de 

Setembro, 559 Jardim Santa Rosa, São José dos Quatro Marcos-MT CEP 

78285-0000,; AGNALDO ALBERTO NASCIMENTO, brasileiro, casado, 

empresário, inscrito no CPF/MF sob n" 486.943.121-15, residente e 

domiciliado na Rua 07 de Setembro, 559 Jardim Santa Rosa, São José dos 

Quatro Marcos-MT CEP 78285-000; ELCIO ANTÔNIO DOS SANTOS, 

brasileiro, desquitado, empresário, inscrito no CPF/MF sob n" 415.239.891 

-49, residente e domiciliado na Rua 07 de Setembro, 559 Jardim Santa 

Rosa, São José dos Quatro Marcos-MT CEP 78285-000; CARLOS 

ROBERTO BIANCHI, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob 

n" 11.536.001-10, e MARA CRISTINA RAMOS, brasileira, solteira, 

empresaria, inscrita no Judiciário para receber seu crédito, que representa 

dívida líquida, certa e exigível. Ante todo o exposto, respeitosamente 

requer: que sejam fixados honorários advocatícios em percentual não 

inferior a 10% (dez por cento) do valor da presente execução, a serem 

pagos pelos executados (Art. 652-A, CPC); que sejam os executados 

citados por meio de Oficial de Justiça para, em três dias, pagarem a 

importância de R$ 4.939,29 (trezentos e quarenta e quatro mil novecentos 

e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), acrescida de honorários 

advocatícios e custas processuais; que sejam concedidas ao Senhor 

Oficial de Justiça as prerrogativas constantes do § 2." do Art. 172 do 

Código de Processo Civil; que, caso os devedores, citados, não efetuem o 

pagamento no prazo legal, seja efetuada a penhora e intimação dos 

executados e cônjuges, dos seguintes bens CPF/MF sob n" 

580.701.501-06, ambos residentes e domiciliados na Rua 07 de Setembro, 

818, Jardim Santa Rosa, São José dos Quatro Marcos/MT, CEP 78285-000, 

pelos fatos e fundamentos a seguir articulados - O Exeqüente é credor 

dos Executados da importância atualizada de R$ 344.939,29 (trezentos e 

quarenta e quatro mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e nove 

centavos), representada pelo incluso Instrumento Particular de Confissão 

de Dividas e Outras Avencas n" 1455012617, emitido em 27/08/2014, pelo 

qual foi renegociada dívida pelo valor de R$ 304.000,00 (trezentos e 

quatro mil reais), a ser paga em 60 (sessenta) parcelas mensais e 

consecutivas no valor de RS 7.379,80 (sete mil trezentos e setenta e nove 

reais e oitenta centavos), cada, vencendo-se a primeira em 01/10/2014, 

cuja obrigação é líquida, certa o exigível. A dívida e seus acessórios 

tornaram-se exigíveis devido ao não pagamento das parcelas vencidas a 

partir de 01/12/2014, ocasionando o vencimento antecipado da dívida, 

conforme cláusula 5, estando o crédito assim atualizado e representado, 

em conformidade com o art. 614, II do CPC e planilha anexa: que, no 

mesmo ato da citarão dos devedores, sejam eles intimados, na pessoa de 

seu advogado para, querendo, promover vossas defesas por meio de 

embargos no prazo do Art. 738, independentemente de estar seguro o 

juízo (Art. 736, CPC);que, caso sejam apresentados embargos, os 
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mesmos não sejam recebidos no efeito suspensivo. Atribui-se à causa o 

valor de RS 344.939,29 (trezentos e quarenta e quatro mil novecentos e 

trinta c nove reais e vinte e nove centavos)Termos em que, Pede 

deferimento

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido (a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar 

Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de julho de 2018.

José Antonio Furlaneto

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 59351 Nr: 130-65.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESILENE MARIA MORTAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANA VIEIRA DO VALE - 

OAB:18115-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 130-65.2015.811.0039 Código 59351

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: JESILENE MARIA MORTAES

PARTE REQUERIDA: ITAÚ UNIBANCO S/A

INTIMANDO (A, S): Requerente: Jesilene Maria Mortaes, Cpf: 

02403807117, Rg: 1959270-1 SSP MT Filiação: Sebastião Mortaes e Ivanir 

Maria Mortaes, data de nascimento: 01/03/1984, brasileiro(a), natural de S. 

José dos quatro marcos-MT, solteiro(a), aux. de serviços gerais, 

Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.371,68( dois mil, trezentos e setenta e um 

reais e sessenta e oito centavos) bem com Taxa Judiciaria no valor R$ 

2.371,68( dois mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e oito 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça

Eu, Vera Lucia Borges da Silva Auxiliar Judiciária, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de julho de 2018.

José Antonio Furlaneto

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 65497 Nr: 2094-93.2015.811.0039

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE BASSI DE LIMA, SILVANA APARECIDA DE 

LIMA LEMES, EDILSON JOSÉ DE LIMA, JANAINA CRISTINA DE LIMA 

BAGATIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OCTÁVIO DE LIMA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2094-93.2015.811.0039 Código 65497

ESPÉCIE: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CLARICE BASSI DE LIMA e SILVANA APARECIDA 

DE LIMA LEMES e EDILSON JOSÉ DE LIMA e JANAINA CRISTINA DE LIMA 

BAGATIN

PARTE REQUERIDA: JOSÉ OCTÁVIO DE LIMA - ESPÓLIO

INTIMANDO (A, S): Requerente: Clarice Bassi de Lima, Cpf: 42451280115, 

Rg: 14.567.330 SSP SP Filiação: Antônio Bassi e de Alzira de Oliveira 

Bassi, data de nascimento: 07/11/1957, brasileiro(a), natural de S. j. de 

Iracema-SP, casado(a), aposentada, Endereço: Sítio Santa Olga, Km 5, 

Sentido Mirassol D'oeste Pela Avenida 1ª Curva Esquerda, Bairro: 

Comunidade da Ressaca, Cidade: São José dos Quatro Marcos-MT 

,Requerente: Edilson José de Lima, Cpf: 93990782134, Rg: 1.415.850-7 

SSP SP Filiação: José Octávio de Lima e Clarice Bassi de Lima, data de 

nascimento: 18/03/1980, brasileiro(a), natural de Fernandópolis-SP, 

casado(a), autônomo - aposentado, Endereço: Av. São Paulo, Ao Lado do 

Kaká Acessórios, Bairro: Centro, Cidade: São José dos Quatro 

Marcos-MT, Requerente: Janaina Cristina de Lima Bagatin, Cpf: 

01735093122, Rg: 1.659.805-9 SSP SP Filiação: José Octávio de Lima e 

Clarice Bassi de Lima, data de nascimento: 23/08/1982, brasileiro(a), 

natural de Mirassol-SP, casado(a), serviços gerais, Endereço: Av. São 

Paulo, 1.861, Bairro: Centro, Cidade: São José Quatro Marcos-MT, 

Requerente: Silvana Aparecida de Lima Lemes, Cpf: 85896993153, Rg: 

1.251.548-5 SSP MT Filiação: José Octávio de Lima e Clarice Bassi de 

Lima, data de nascimento: 20/07/1977, brasileiro(a), natural de 

Fernandópolis-SP, casado(a), professora, Endereço: TODOS OS 

REQUERENTES ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) bem com Taxa Judiciaria no valor R$ 218,81 

(duzentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Eu, Vera Lucia Borges da Silva Auxiliar Judiciária, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de julho de 2018.

José Antonio Furlaneto

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 87664 Nr: 1456-55.2018.811.0039

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1456-55.2018.811.0039 CÓDIGO 87664

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERIDA: FRANCELINO NEVES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Francelino Neves da Silva, Cpf: 96914114153, 

Rg: 11486880 SSP MT Filiação: Cezario Joaquim, da Silva e Felisiana Ortiz, 

data de nascimento: 07/03/1981, brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. Decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 DECISÃO: Vistos. Tendo em vista a ausência de prazo para a vigência 

das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, aplico o prazo de 06 

(seis) meses para a sua duração, a contar da data da decisão proferida. 

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, intime-se a vítima para que 

compareça à Secretaria deste Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de 

manifestar seu interesse no prosseguimento das medidas deferidas na 

presente decisão, consignando que a ausência de manifestação implicará 

em desistência tácita. Considerando a inexistência de novo endereço do 

requerido Francelino Neves da Silva, DETERMINO a intimação do parte via 

editalícia, acerca da cota ministerial de ref. 10. Havendo requerimento de 
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quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me conclusos. Às 

providências. São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de junho de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de julho de 2018.

José Antonio Furlaneto

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 84648 Nr: 4715-92.2017.811.0039

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4715-92.2017.811.0039 CÓDIGO 84648

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDIVALDO BISPO DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Indiciado(a): José Edivaldo Bispo dos Santos, Cpf: 

58071202134, Rg: 27.904.906-7 SSP SP Filiação: Antônio Bispo dos 

Santos e de Elicia Batista dos Santos, data de nascimento: 23/08/1973, 

brasileiro(a), natural de Arcoverde-PE, casado(a), mecânico, Endereço: 

Rua Santo Antônio, Nº 66, Bairro: Jardim Rondon, Cidade: São José dos 

Quatro Marcos-MT e Vítima: Lucrécia Lollobrígida Strazza, Cpf: 

63188694172, Rg: 958.998 SSP MT Filiação: Marcio Augusto Strazza e de 

Maria Lúcia Strazza, data de nascimento: 15/12/1977, brasileiro(a), natural 

de Artur nogueira-SP, casado(a), do lar, Endereço: AMBOS ATUALMENTE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/01/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Considerando a inexistência de endereço da vítima 

Sr. Lucrécia Lollobrígia Strazza e, do requerido Sr. José Edivaldo Bispo 

dos Santos, DETERMINO a intimação de ambos via editalísia, acerca da 

cota ministerial de ref. 31.Decorrido o prazo de 06 (seis) meses da 

decisão e, não havendo manifestação de interesse, pela vítima, no 

prosseguimento das medidas deferidas, DETERMINO, desde já, o 

arquivamento definitivo dos presentes autos e a consequente extinção 

das medidas protetivas, com as baixas e anotações devidas ante a 

desistência tácita. Às providências. São José dos Quatro Marcos-MT, 19 

de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lucia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de julho de 2018.

José Antonio Furlaneto

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 77719 Nr: 1171-96.2017.811.0039

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARTINS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1171-96.2017.811.0039 CÓDIGO 77719

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MARTINS SANTANA

INTIMANDO(A, S): Vítima: Flávia da Cruz Guilherme, Cpf: 03539134131, 

Rg: 1.814.890-5 SSP MT Filiação: Jocelino da Cruz Guilherme e Lúcia Maria 

Guilherme, data de nascimento: 14/07/1986, brasileiro(a), natural de Rio 

branco-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/04/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. Decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 DECISÃO: Vistos. Considerando a inexistência de endereço da vítima Sr. 

Flávia da Cruz Guilherme, DETERMINO a intimação da parte via edilícia, 

acerca da cota ministerial de ref. 41.Decorrido o prazo da intimação e, não 

havendo manifestação de interesse, pela vítima, no prosseguimento das 

medidas deferidas, DETERMINO, desde já, o arquivamento definitivo dos 

presentes autos e a consequente revogação das medidas protetivas, com 

as baixas e anotações devidas ante a desistência tácita. Às providências. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lúcia borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 4 de julho de 2018.

José Antonio Furlaneto

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82328 Nr: 3610-80.2017.811.0039

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIANO GALBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3610-80.2017.811.0039 Código 82328

 ESPÉCIE: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: LORIANO GALBERTO DA SILVA

INTIMANDO (A, S): Indiciado (a): Loriano Gilberto da Silva Filiação: 

Laurindo Gilberto da Silva e Marina Lina de Jesus Silva, data de 

nascimento: 29/01/1992, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, 

convivente, frentista, Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E 

NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/09/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r despacho. Para comparecer a 

secretaria da Vara Única, no prazo de 10(dez) dias, informar dados 

Bancário, para restituição da fiança.

Eu, Vera Lucia Borges da Silva. Auxiliar Judiciaria. , digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 24 de maio de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53908 Nr: 1679-81.2013.811.0039

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN WESLEY FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1679-81.2013.811.0039 Código 53908

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: JHONATHAN WESLEY FERREIRA DE JESUS

INTIMANDO(A, S): Indiciado(a): Jhonathan Wesley Ferreira de Jesus, Cpf: 

01229289208, Rg: 2.549.411-2 SSP MT Filiação: Cleodecir de Jesus e de 

Solange Ferreira de Souza, data de nascimento: 19/08/1992, brasileiro(a), 

natural de Presidente médici-RO, convivente, lenheiro, Endereço: 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/08/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Medida protetiva deferida por prazo 

indeterminado, com vítima intimada e requerido não intimado. Torno 

parcialmente sem efeito a decisão que deferiu as medidas protetivas, para 

que as medidas protetivas já deferidas tenham vigência por 06 (seis) 

meses a partir desta data. Assim, ficam as medidas deferidas até o dia 

13/01/2018. Acaso a situação de risco se mantenha até referida data, 

poderá a vítima comparecer em balcão de Secretaria e justificadamente 

postular a continuação das medidas, devendo assim proceder nos 30 

(trinta) últimos dias do prazo para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 

13/12/2018 e 13/01/2018. Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, 

de cunho eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de 

urgência, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC. Intimem-se pessoalmente a vítima e o requerido por edital 

para conhecimento desta sentença. Havendo interesse na revogação 

antes do referido prazo da medida por parte da vítima, a mesma deverá 

manifestar seu intento diretamente no balcão da Secretaria. Em caso de 

irresignação/discordância pelo requerido, deverá comparecer aos autos 

por meio de advogado constituído ou Defensoria Pública. Ciência ao 

Ministério Público. Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se 

os autos. Resta a presente sentença proferida com a cláusula “rebus sic 

stantibus”, de modo que, diante de qualquer alteração fática, não obstante 

o arquivamento dos autos, seus termos poderão ser modificados. 

Havendo requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e 

voltem-me conclusos. São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de julho de 

2017. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito.

 Eu, Vera Lucia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria. , digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 24 de maio de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53530 Nr: 1321-19.2013.811.0039

 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: AIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1321-19.2013.811.0039 - cod. 53530

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: AILTON IZIDORIO SOARES

PARTE REQUERIDA: ESTER DOS SANTOS SOARES

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Ester dos Santos Soares Filiação: 

Mariano da Rocha Viana e Maria Germano dos Santos Viana, data de 

nascimento: 24/02/1970, brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, 

casado(a), Endereço: Rua P, Q. 18, Casa 17, Bairro: Residencial Nova 

Canaã, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Eu, , digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 21 de maio de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 85713 Nr: 470-04.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669

 Vistos.

Em que pese a excepcionalidade gerada pela paralização geral “Greve 

dos Caminhoneiros” instalada em todo território nacional desde o dia 21 de 

maio do corrente ano e, consequentemente a dificuldade de 

comparecimento das partes às audiências anteriormente aprazadas para 

estas datas e, aliado à impossibilidade de deslocamentos destas por falta 

de combustível, redesigno a audiência de Conciliação anteriormente 

agendada nestes autos para o dia 10 de julho de 2018, às 16h00min.

Intimem-se todos.

Cientifique-se o Conciliador atuante nesta comarca acerca da presente 

redesignação.

Às providências.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 83041 Nr: 3956-31.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN TIDORI ISHIZUKA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO DE OLIVEIA DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIO - 

OAB:4759, RENATO TENORIO ALVES - OAB:20.017/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114

 Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 

audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, em razão da 

necessidade de comparecimento na comarca de Porto Esperidião/MT, em 

que pese ser substituta legal, nessa senda, redesigno AUDIÊNCIA outrora 

designada, para o dia 18 de julho de 2018, às 15h30min (quinze horas e 

trinta minutos).

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Consigno que as testemunhas/partes que comparecerem nas referidas 

datas, deverão sair intimadas da referida redesignação.

 Notifique-se as partes.

Certifique-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 83041 Nr: 3956-31.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN TIDORI ISHIZUKA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO DE OLIVEIA DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIO - 

OAB:4759, RENATO TENORIO ALVES - OAB:20.017/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114

 Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 
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audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, em razão da 

necessidade de comparecimento na comarca de Porto Esperidião/MT, em 

que pese ser substituta legal, nessa senda, redesigno AUDIÊNCIA outrora 

designada, para o dia 18 de julho de 2018, às 15h30min (quinze horas e 

trinta minutos).

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Consigno que as testemunhas/partes que comparecerem nas referidas 

datas, deverão sair intimadas da referida redesignação.

 Notifique-se as partes.

Certifique-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 68766 Nr: 793-77.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER DOMINGUES FERNANDES, 

JEFERSON LUIZ MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE FIQUE 

CIENTE DA JUNTADA AOS AUTOS CONFORME REFERENCIA 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 85415 Nr: 338-44.2018.811.0039

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES DA SILVA, JOSE RODRIGUES FILHO, 

NELSON RODRIGUES DA SILVA, APARECIDA RODRIGUES DA SILVA DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO RODRIGUES DA SILVA, LUZIA MARIA 

GUIMARÃES DA SILVA, CELSO RODRIGUES DA SILVA, ADRIANA CELIA 

RODRIGUES MIGUEL, FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, JEMES RODRIGUES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:MT 5.674, MAURICIO JUNIOR DA HORA - OAB:395037

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 88286 Nr: 1773-53.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O 

COMPLEMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO VALOR DE 

R$ 1.830,00 (HUM MIL E OTOCENTOS E TRINTA REAIS), CONFOME 

PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 63528 Nr: 1364-82.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA PALERMO - OAB:24344/0, ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18777/O

 Vistos.

 Tendo em vista a ausência de Defensor(a) Público(a) nesta Comarca e a 

manifestação de ref. 110, nomeio a douta advogada Dra. AMANDA 

GONÇALVES DA SILVA/MT OAB 24344/O, militante nesta Cidade e 

Comarca, o qual deverá ser intimada desta nomeação para patrocinar a 

Defesa do réu FABIANO GIAMPIETRO MORALES, apresentando os 

Memoriais Finais, no prazo legal.

Desde já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 

09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em 

questão arbitro a titulo de honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, Expeça-se certidão em favor do 

referido causídico, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, conclusos para prolação da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85705 Nr: 468-34.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 AUTOS Nº 468-34.2018.811.0039

CÓDIGO 85705

Vistos.

O Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de PAULO ROBERTO 

DE LIMA pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006.

Devidamente notificado (ref. 04), o denunciado apresentou defesa prévia 

(ref. 25) por meio de advogado nomeado por este Juízo. Requereu a 

Defesa, a rejeição da denúncia, sustentando a falta de justa causa para a 

ação penal. Além disso, pugnou pela revogação da prisão preventiva do 

réu, sustentando que o acusado é primário, bem como se compromete a 

comparecer a todos os atos processuais e não se ausentar do distrito da 

culpa.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento da 

revogação da prisão preventiva, por continuarem presentes os requisitos 

previstos no art. 312, c.c. art. 313, I, ambos do CPP, notadamente a 

garantia da ordem pública (ref. 29).

É o relato do necessário.

Decido.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 Como é cediço, nesta fase processual, deve a Autoridade Judiciária emitir 

juízo de valor apenas acerca da admissibilidade da peça inaugural 

acusatória, referindo-se apenas aos seus requisitos básicos formais e às 

condições gerais e especificas da ação.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que as argumentações 

expendidas em sede de defesa prévia são insuficientes para afastarem o 

princípio do in dubio pro societate, que vigora neste momento de 

propositura da ação penal.

Até porque, constato que a materialidade delitiva e os indícios suficientes 

de autoria restaram devidamente demonstrados, por meio dos 

depoimentos das testemunhas policiais, do auto de apreensão, bem como 

pelo laudo pericial juntado aos autos, o qual atesta o resultado positivo 

para a presença de COCAÍNA na substância apreendida.

Diante desse contexto, em face da existência de indícios satisfatórios da 

autoria e materialidade da prática do delito, que estratificam a existência de 

justa causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir 

ou ‘fumus commissi delicti’ —, contidos no presente feito e, diante da 
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tipicidade, em tese, dos fatos, RECEBO a denúncia, na forma do art. 56 da 

Lei n.º 11.343/2.006 e art. 41 do Código de Processo Penal, oferecida 

contra PAULO ROBERTO DE LIMA, como incurso na disposição previstas 

no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 15 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 16H 30MIN, oportunidade em que será realizado o 

interrogatório do acusado, e inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa (art. 57 da Lei nº 11.343/06).

 Intime-se o Ministério Público e a defesa, inclusive da expedição da carta 

precatória (Súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e item nº 

7.3.6 da CNGCGJ/TJMT), atentando-se para o que preconiza o art. 370, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do CPP.

Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos arts. 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se as que exerçam função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP.

 Cite-se e intime-se o acusado (art. 56 da Lei nº 11.343/06).

 DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

 Analisando as razões deduzidas no pedido em apreço, constato que as 

mesmas não são suficientes para este Juízo reconsiderar sua decisão, 

visto que ausentes fatos novos a fim de justificar a alteração do 

entendimento outrora esposado, pelo que mantendo a decisão que 

decretou a prisão preventiva em desfavor de PAULO pelos fundamentos 

nela mencionados, notadamente para a garantia da ordem pública.

Há nos autos prova da materialidade do delito e indícios suficientes da 

autoria, consoante se depreende dos depoimentos colhidos e Laudo de 

Constatação Preliminar, motivo pelo qual a prisão em flagrante foi 

convertida em prisão preventiva, cuja decisão encontra-se acostada às 

fls. 85/86.

 Assim, suficientemente demonstrados a materialidade e os indícios da 

autoria delitiva, a despeito da irresignação defensiva, o decreto preventivo 

encontra alicerce em um dos pressupostos ensejadores da custódia 

cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, que visa acautelar o meio 

social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e 

de sua repercussão, o que se evidencia no caso e liça, haja vista a 

deterioração causada pelas substâncias entorpecentes apreendidas, 

perfazendo 01 (um) tablete de pasta base de COCAÍNA, com peso total de 

480g (quatrocentos e oitenta gramas), bem como as notórias mazelas 

sociais que a acompanham, especialmente os delitos que orbitam o 

cometimento do crime de tráfico de drogas.

Em verdade, cotejando as circunstâncias fáticas extraídas até o momento, 

estas indicam, concretamente, a necessidade da manutenção da custódia, 

medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso 

vertente, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão.

Em arremate, a mera declaração do requerente de situações que lhe são 

favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não 

se torna hábil, por si só, para embasar o pedido de revogação da prisão e 

consequente deferimento de liberdade provisória.

Sobre o assunto, colho o seguinte julgado:

“As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como 

primariedade e bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação 

cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da 

prisão preventiva”. (RHC 60.020/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do 

doutrinador JOSÉ FREDERICO MARQUES: “Desde que a permanência do 

réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause 

repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a 

prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito 

Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª 

tiragem, pág. 63).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e 

considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários 

à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

PAULO ROBERTO DE LIMA, com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I 

do Código de Processo Penal.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82829 Nr: 3862-83.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE ALVES DE OLIVEIRA, LUIZA ALVES 

MUNIZ DOS SANTOS, LUCIENE GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 AUTOS Nº 3862-83.2017.811.0039.

CÓDIGO 82829.

Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 

audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, redesigno 

AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL outrora designada, para o dia 

07 de novembro de 2018, às 13h50min (treze horas e cinquenta minutos).

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Consigno que os denunciados que comparecerem na referida data, 

deverão sair intimados desta redesignação.

 Notifique-se o Ministério Público.

Certifique-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85713 Nr: 470-04.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669

 Código nº. 85713.

Vistos.

Considerando o calendário forense, redesigno AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a data mais próxima 

disponível na pauta, qual seja 29 de maio de 2018, às 16h 30 min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85713 Nr: 470-04.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669

 Feitos Cíveis nº 470-04.2018.811.0039.

Código nº. 85713.

Vistos.

Inicialmente, determino a tramitação do feito sob segredo de justiça, 

conforme preceitua o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.
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Designo o dia 30 de abril de 2018, às 15h00min, para realização de 

audiência de conciliação.

Cite-se a requerida, na pessoa de sua representante legal, fazendo-se 

constar que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da 

realização da solenidade agendada.

 Intimem-se as partes, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de seus advogados, consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência máxima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334 do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111475 Nr: 2921-79.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR GOMES DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA SOARES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, 

ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa de seu 

procurador Jurídico, via carta precatória, e a citação do Município de 

Sapezal na pessoa de seu representante legal.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74553 Nr: 2026-94.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte Exequente, para que apresente, no 

prazo de 10 (dez) dias, a atualização do débito, com incidência de juros de 

mora e atualização monetária nos termos desta decisão.Com a resposta, 

INTIME-SE a Executada para se manifestar acerca da atualização do 

débito apresentado no prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos para 

homologação e expedição do ofício de Requisição de Pequeno Valor – 

RPV em favor do autor.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72445 Nr: 32-31.2013.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALENCAR E LEMES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Branco Bradesco S/A 

em face da decisão de fl. 76 que deixou de homologar o acordo celebrado 

entre as partes (fl. 75).

A parte embargante alega que este juízo foi omisso ao não homologar o 

acordo e tal decisão não atende ao princípio da segurança jurídica, o que 

trouxe prejuízos as partes.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade, omissão ou para correção de erro material.

Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, 

contradição ou obscuridade.

Isso porque constou da decisão o motivo para não ter sido realizada a 

homologação do acordo.

Contudo, para que não se alegue omissão desse juízo acerca das 

questões aventadas nestes embargos declaratórios, esclarece-se que 

este processo teve sentença extintiva em razão do abandono da causa 

pela parte autora, confirmada em sede de apelação pela Corte Estadual.

Diante desse quadro, não há que se falar em omissão, quando resta claro 

que a pretensão de homologação do acordo deveria ter sido formulada em 

nova ação, visto que este processo será arquivado.

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.

INTIME-SE.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96577 Nr: 3415-12.2016.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMSS, WFRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo os Embargos de Declaração de referência 19, para analisar os 

pontos considerados omissos, duvidosos, contraditórios e/ou obscuros 

pela parte Embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais é 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 decisão, ou omissão de 

algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

conhecidos, posto que tempestivos e houve indicação de possível 

omissão.

Alega a embargante que a sentença foi omissa quanto ao deferimento do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita, eis que não foi deferida na 

homologação do acordo, bem como não houve a determinação de 

expedição do termo de guarda.

Pois bem.

Verifico dos autos que é caso de procedência dos embargos.

Consoante comprovado nos autos, um dos pedidos da partes era a 

concessão do benefício da assistência Judiciária, bem como não houve a 

determinação pra expedição do termo de guarda.
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Nesta senda, não há razão para Não deferir o benefício, eis que provas 

de sua hipossuficiência estão estampadas no bojo dos autos.

Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PROCEDENTE para INCLUIR da sentença de ref. 12, o 

seguinte parágrafo:

“DEFIRO aos requerentes o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, 

consoante preconizado nos artigos 98 e seguintes do CPC, eis que 

preenchidos os requisitos legais.”

EXPEÇA-SE O TERMO DE GUARDA DO MENOR EM FAVOR DA GENITORA.

No mais, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78304 Nr: 2118-38.2014.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVMFDIEDCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Homologação de Acordo entabulado entre as partes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes em referência 25 requerendo sua 

homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na referência 

25 em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Proceda o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104341 Nr: 3812-37.2017.811.0078

 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: RCDMS, AMMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, ROSENIR CALISTRO DE MORAIS.Transitada em Julgado, 

expeça-se Ofício ao Cartório de Registro Civil competente (Sapezal/MT), 

para que sejam adotadas as providências necessárias à averbação na 

certidão, devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente 

averbada para posterior levantamento dos requerentes.Após, cumpridas 

as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Expeça-se o termo de guarda 

DEFINITIVA do menor em favor da genitora.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110015 Nr: 2082-54.2018.811.0078

 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: FADSN, JNLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, FRANCINEIDE ALVES DA SILVA.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Vilhena/RO para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente (Vilhena/RO), adotando 

as providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Expeça-se o termo 

de guarda DEFINITIVA dos menores em favor da genitora.Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108324 Nr: 976-57.2018.811.0078

 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: LEONARDO SOUSA SCHECHELI, GILZAMARES DOS 

SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARGARIDA FERREIRA 

LOPES ZOMONARO - OAB:15591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora à ref. 10 

aduzindo haver erro material na sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Com razão o embargante, eis que existe erro material na decisão, visto 

que a quantidade de sacas de soja foi informada de forma errada tanto 

pela autora, quanto pela empresa AMAGGI.

Diante disso, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para o fim de sanar a contradição existente na sentença e 

consignar que a quantia exata da soja a ser levantada mediante ALVARÁ 

AUTORIZATIVO para o ano de 2017/2018 é a quantia de 1.475 (um mil 

quatrocentos e setenta e cinco sacas de soja) de 60 kg.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111112 Nr: 2693-07.2018.811.0078

 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: LLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso em tela, não sabe informar a renda do requerido.Assim, 

considerando que o processo está em sua fase inicial, com provas 

produzidas apenas por uma das partes, entendo prudente fixar os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, tais 

como medicamentos, assistência médica, farmacêutica e materiais 

escolares, comprovados mediante recibo, a serem pagos mensalmente 

todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação desta decisão 

devendo ser depositado na conta da Caixa Econômica Federal, Agência 

4473, Operação 013, Conta Poupança 9427-2, de titularidade da genitora 

da menor, sendo que, após formada a angularização processual, o 

binômio capacidade/necessidade será avaliado com maior 

clareza.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta 

do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, 

consignando que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes na audiência de conciliação “é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do 

CPC).Consigne-se ainda na citação do requerido que a não apresentação 

de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas 

na inicial.EXPECA-SE o TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111069 Nr: 2674-98.2018.811.0078

 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: KPDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Assim, considerando que o processo está em sua fase inicial, com 

provas produzidas apenas por uma das partes, entendo prudente fixar os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, tais 

como medicamentos, assistência médica, farmacêutica e materiais 

escolares, comprovados mediante recibo, a serem pagos mensalmente 

todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação desta decisão 

devendo ser depositado na conta do Banco do Brasil, Agência 1590-3, 

Conta Poupança 36235-2, Variação 51, de titularidade da genitora dos 

menores,, sendo que, após formada a angularização processual, o 

binômio capacidade/necessidade será avaliado com maior 

clareza.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta 

do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, 

consignando que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes na audiência de conciliação “é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do 

CPC).Consigne-se ainda na citação do requerido que a não apresentação 

de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas 

na inicial.EXPECA-SE o TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110694 Nr: 2460-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LTAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA PIMENTA ABUD 

ROLIM - OAB:19912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C 

REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E VISITAS movida por LUIZ TADEU 

ARAÚJO FILHO em face de DAIANE FATIMA LOPES, representando sua 

filha menor LAURA LOPES ARAÚJO.A inicial veio instruída com 

documentos de necessários ao deslinde do feito nesta fase 

processual(...).Considerando que o processo está em sua fase inicial, 

com provas produzidas apenas por uma das partes, entendo razoável a 

quantia ofertada, de modo que FIXO os alimentos provisórios em 50% do 

salário mínimo vigente, bem como 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias, tais como medicamentos, assistência médica, 

farmacêutica e materiais escolares, comprovados mediante recibo, a 

serem pagos mensalmente todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

intimação desta decisão devendo ser depositado na conta bancária a ser 

informada pela Requerida.Intime-se a Requerida para que apresente no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias a conta bancária para transferência dos 

valores.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta 

do conciliador do juízo.Cite-se a Requerida e INTIME-SE o Requerente, 

consignando que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes na audiência de conciliação “é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do 

CPC).Consigne-se ainda na citação da requerida que a não apresentação 

de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas 

na inicial.PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do contido no 

art. 189, II, do Código de Processo Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público 

Estadual.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27603 Nr: 1249-90.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA, AMIR 

AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença acostado às fls. 269 e 272 

proposto pela advogada ELIANA DA COSTA no tocante aos honorários 

sucumbenciais arbitrados e despesas processuais na sentença prolatada 

em às fls. 141/143.

Pugna pela intimação do executado para pagamento das quantias 

atualizadas, aplicação de multa de 10% sobre o valor, mais arbitramento 

de 20% sobre o cumprimento de sentença.

Compulsando atentamente os autos, constato que às fls. 251/252 o 

cumprimento de sentença já foi recebido, e inclusive arbitrado os 

honorários e a multa em caso de descumprimento.

Ocorre que em face da decisão supracitada, houve interposição de 

embargos de declaração às fls. 255/256 o qual foi rejeitado em sua 

totalidade.

Sem mais delongas, proceda ao Senhor Gestor com CERTIFICAÇÃO nos 

autos se houve ou não o cumprimento INTEGRAL dos comandos 

determinados no tocante a fase de cumprimento de sentença.

Caso não tenha sido cumpridos, desde já DETERMINO o cumprimento 

integral da decisão de fls. 251/252 com a maior celeridade possível.

Somente após todos os atos cumpridos e prazos escoados, tornem os 

autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 637 de 656



Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27806 Nr: 846-53.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léo Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Seguros DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8.184-A

 Intimem-se as partes para comparecimento na audiência acima designada, 

ocasião em que prestarão depoimento pessoal, nos termos do art. 385, do 

CPC.Noutro giro, defiro a produção de prova pericial postulada pela 

requerida, considerando a necessidade de aferir se o requerente está 

inválido de forma permanente e definitiva, bem como o percentual de sua 

limitação funcional, em decorrência da lesão descrita na inicial.Destarte, 

DETERMINO a realização de perícia médica no requerente LÉO BATISTA 

DOS SANTOS, com fito de aferir o grau de sua debilidade (limitação 

funcional), na forma do postulado de fls. 84/85, sendo assim, DETERMINO 

nomeio o Dr. Antonio Maro Pena, como perito judicial, podendo ser 

localizado no Hospital Municipal.Arbitro os honorários periciais no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais) em conformidade com a Tabela V da 

Resolução CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, devendo o 

pagamento ser realizado conforme o artigo 29 da resolução em 

comento;Intimem-se as partes para, querendo, indicar assistentes 

técnicos e formular quesitos no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

encaminhar ao perito os quesitos indicados pela parte requerida à fl. 

58-verso dos autos. Intime-se o Senhor Perito, que deverá informar ao 

juízo se concorda com a nomeação, e assim designar dia e hora para 

realização da perícia, devendo comunicar este juízo com antecedência 

mínima de 60 (sessenta dias);Comunicada a data, intimem-se as partes 

para que possam acompanhar a realização da perícia.Intime-se a parte 

autora, pessoalmente da data, horário e local da perícia, para 

comparecimento, Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. No mais, tendo em vista que 

escoou o prazo pretendido pelo requerido no último parágrafo de fl. 85, 

intime-o para que proceda a juntada do processo administrativo e 

comprovante de pagamento relativo ao reembolso de despesas médicas e 

hospitalares – DAMS. Intimem-se as partes. Cumpra-se.Às 

providências.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25167 Nr: 357-50.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco RCI Brasil S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33743

 Ultrapassado o referido prazo, não havendo insurgência quanto a 

proposta de honorários, nos termos do art. 95 do CPC, INTIME-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 20 (vinte) dias, PROCEDA com o depósito 

do valor dos honorários periciais, eis que, os honorários deverão ser 

pagos pela parte que houver requerido a perícia. Sem prejuízo das 

providências alhures, intimem-se as partes para apresentarem quesitos e 

assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme art. 

465, §1º, III do CPC/15.Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

depósito dos honorários periciais, para apresentação do laudo 

pericial.Após a juntada da conclusão técnica nos autos, intimem-se as 

partes para no prazo sucessivo de dez (10) dias manifestarem-se sobre a 

aludida prova. Por derradeiro, venham-me os autos conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20170 Nr: 462-66.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Eberson Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Diante da certidão de fl. 136, designo a data de 17 de outubro de 2018 às 

13hs30min., para repetição do ato de fls. 82/83.

 Intimem-se Kely Soares de Oliveira, Matheus Oliveira da Silva, Jonas 

Rodrigues dos Santos, Ingracia Rocha de Oliveira, Keila Adriana Borges, 

Adriano da Silva, Messias Furtado de Oliveira e Monica Fernanda Alves de 

Souza, bem como o acusado, para comparecimento na solenidade acima 

designada.

Requisite-se o comparecimento do PM Messias Furtado de Oliveira.

 Proceda-se com as intimações necessárias para realização da audiência 

ora designada.

 Ciência ao Ministério Público, bem como ao advogado nomeado à fl. 129.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 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, etc. Aguarde-se a devolução das cartas precatórias 

encaminhadas para inquirições das demais testemunhas, bem como 

inquirição da vítima. Com o retorno das referentes missivas devidamente 

cumpridas, abra-se vista às partes para apresentação de Memoriais 

Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela acusação, e, 

após, à defesa. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30652 Nr: 345-65.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson dos Santos, Jacir Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos, etc. Determino seja procedido a busca e apreensão do outro 

aparelho celular do Sr. Rafael, bem como seja encaminhado os dois 

aparelhos à Politec, em caráter de urgência, considerando se tratar de 

processo de réu preso, para proceder com a extração dos dados 

relativos ao presente fato. Com o retorno do laudo da Politec, vistas às 

partes no prazo sucessivo de cinco dias. Nesta data, procedo a busca de 

endereço de Juvanil Pinheiro, determinando a expedição de carta 

precatória para sua oitiva. Desde já encaminhe-se mandado de intimação 

na fazenda São João, conforme certidão de fls. 230 para comparecimento 

em audiência que designo para o dia 10 de Agosto de 2018, às 15h00min. 

Dou por dispensado a necessidade dos recambiamentos dos acusados 

para solenidade ora designada, conforme concordância das partes. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31379 Nr: 748-34.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos. Inquirida a vítima e testemunhas, bem como procedido o 

interrogatório do acusado, dou por encerrada a instrução processual. 

Destarte, tendo o Ministério Público Estadual apresentado nesta data os 

memoriais finais na forma oral, abra-se vista dos autos a defesa para 

apresentação de Memoriais Finais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

requerido. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11881 Nr: 384-31.2005.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Melo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Teicheira Turra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, Nelson Saraiva dos Santos - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hernan Escudero Gutierrez - 

OAB:4344-A/MT

 Vistos, etc.

Permaneçam os autos aguardando o prazo de suspensão deferido no 

feito em apenso e, posterior manifestação da parte embargante naqueles 

autos (cód.: 11880).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11880 Nr: 47-69.2005.811.0090

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Ferri, Benedito Nazaré Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Melo e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gérson Luís Werner - OAB:6298-A/MT, Luciana 

Werner Bilhalva - OAB:12222/MT, Marcos Levi Bervig - 

OAB:MT/6312-A, Régis Rodrigues Ribeiro - OAB:4936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, Nelson Saraiva dos Santos - OAB:7720-B/MT

 Vistos, etc.

I – DEFIRO o postulado de fls. 389, sendo assim, SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias;

II – Uma vez ultrapassado o referido prazo, fica desde já o requerente 

INTIMADO para se manifestar nos autos, mormente requerendo o que de 

direito para prosseguimento, sob pena de extinção e arquivamento;

III – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21710 Nr: 1075-52.2013.811.0094

 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: Deonir Decibio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Em atenção ao postulado de fls. 88/89 e, verificando que 

ainda não foi realizada a perícia médica nestes autos, constando apenas a 

declaração fornecida por médico especialista às fls. 80, DECIDO: I - 

DEFIRO a produção de prova pericial, para tanto, nomeio como perito do 

juízo o Ubirajara Macedo do Lago Junior, CRM: 6694; II - Arbitro os 

honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em 

conformidade com a Tabela V da Resolução CJF-RES-2014/00305 de 07 

de outubro de 2014, bem como seja realizado o pagamento destes, 

conforme artigo 29 da mesa resolução. III - Intimem-se as partes para, 

querendo, indique assistentes técnicos e formular quesitos no prazo de 10 

(dez) dias, devendo encaminhar ao perito os quesitos indicados pelas 

partes, bem como, CÓPIA dos documentos de fls. 79/80. O juízo desde já 

formula os seguintes quesitos: (...) IV - Decorrido o prazo, com ou sem a 

apresentação de outros demais quesitos, forneça o Cartório Judicial cópia 

dos quesitos acima ao Senhor Perito que deverá designar dia e hora para 

realização da perícia, devendo comunicar este juízo com antecedência 

mínima de 60 (sessenta dias). V - Comunicada a data, intimem-se as 

partes para que possam acompanhar a realização da perícia. Intime-se a 

parte autora, pessoalmente da data, horário e local da perícia, para 

comparecimento. VI - Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. VII – Sem prejuízo do 

cumprimento das providências alhures, INTIME-SE a parte requerida para 

que, CUMPRA IMEDIATAMENTE a decisão interlocutória de fls. 29/30 e, 

sendo assim, promova a implantação do benefício previdenciário em favor 

do autor ou se abstenha de interromper o pagamento até ulterior 

deliberação deste juízo, sob pena de majoração da multa diária já imposta. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21545 Nr: 915-27.2013.811.0094

 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: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP, AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3.Dispositivo“Ex positis”, com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/15, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA exteriorizada pelo 

requerente para que surta seus efeitos legais, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil.4.Disposições finaisCondeno o autor 

ao pagamento das custas processuais, contudo, ante a gratuidade 

deferida às fls. 28, permaneça suspensa a exigibilidade, na forma 

disciplina no Código de Processo Civil. Deixo de fixar condenação a título 

de honorários advocatícios, eis que, não houve formação do contraditório. 

Uma vez certificado o transito em julgado da presente sentença, fica 

desde já determinada a remessa dos autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21719 Nr: 1085-96.2013.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Souza Dantas, Welder Soares Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 “Ex positis”, forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na denúncia para o fim de CONDENAR Rafael de Souza Dantas 

e Welder Soares Leite, na prática do delito previsto no artigo 33, caput, da 

Lei de nº 11.343/06.(...) . Da pena finalPortanto, cabe ao réu Rafael de 

Souza Dantas, à pena final de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, em relação ao delito descrito no art. 33, da Lei 

11.343/06, processado nestes autos.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). (...) Substituição por Restritivas de 

Direitos e SURSISCom fulcro no art. 44, I, e art. 77, caput, ambos do CP, 

tenho que não estão presentes os requisitos legais para substituição da 

pena privativa aplicada, sendo também incabível a substituição condicional 

da pena, em razão da quantidade da pena aplicada.4.1.7 Apelo em 

liberdadeConforme jurisprudência do STF e STJ, considerando o regime 

semiaberto, bem como, que o réu respondeu o processo em liberdade, 

concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiver preso.4.2. Da dosimetria em relação a pena do réu Welder Soares 
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Leite:A pena prevista para o delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 

11.343/06 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 

500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.4.2.1. (...) .4.2.6 (...) 

;d)FIXO proporcionalmente em 6 URHs os honorários do D. Causídico 

Abraão Lincon de Laet (fls. 81), que apresentou defesa prévia e atuou 

durante toda a instrução processual, bem como, em 4 URHS os honorários 

do D. Causídico Geraldino Viana da Silva, nomeado para fins de 

apresentação de alegações finais (fls. 204), na forma da Tabela XIX da 

OAB/MT. Sendo assim, EXPEÇAM-SE certidões para fins de recebimento 

da respectiva importância. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11527 Nr: 271-55.2011.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Antonio Brizot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcel Jean Louis Marie Camile Leclef, 

Ghislaine Nicola Augusta Maria Josephe Vandem-Bogaerd, Josse Ghislain 

Emmanuel Jacques "Conde de Lalaing", Louis Georges Niels, Marcelle 

Mondron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Amélia Casotti - 

OAB:RS/39E890, Dauana Schneider - OAB:RS/31E076, Gustavo 

Casotti - OAB:69091/RS, João Carlos Casotti - OAB:MT/3.765, Vênus 

Mara Soares da Silva - OAB:MT/8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao teor da manifestação de fls. 535/536, pela qual a UNIÃO 

informou que ainda restava pendente a análise técnica oriunda da 

FUNAI/MT, para verificar se o objeto desta ação incide sobre terras 

públicas federais, e, considerando que aportou manifestação da 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI às fls. 519/522, comunicando que o 

imóvel objeto da pretendida usucapião incide parcialmente nos limites de 

terras indígenas, juntando os documentos de fls. 523/252, dos quais 

apenas o autor se manifestou às fls. 529/530, não tendo a UNIÃO se 

manifestado quanto aludidos documentos, DECIDO:

I – Derradeiramente, DÊ-SE vistas dos autos à UNIÃO, por intermédio de 

sua procuradoria, para que, se manifeste quanto a eventual interesse na 

causa, considerando a manifestação da Fundação Nacional do Índio – 

FUNAI às fls. 519/522, bem como, os documentos de fls. 523/252, sob 

pena de PRECLUSÃO;

II – Com o aporte da manifestação da UNIÃO, intimem-se as partes para 

que se manifestem, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando com 

o autor e, após o requerido, nos termos do art. 10 do CPC/15, 

considerando o que dispõe o art. 64, §1º, do mesmo Diploma Legal.

III – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23922 Nr: 485-07.2015.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Cesar Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga Almeida - 

OAB:OAB/MT 13.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

I – Recebo os embargos opostos nos autos como sendo impugnação, vez 

que, o presente processo tramita em fase de cumprimento de sentença, 

sendo cabível a defesa descrita no art. 525, do CPC, consoante hipóteses 

elencadas no parágrafo primeiro do aludido dispositivo, ao passo que, os 

embargos à execução visam atacar os processos executivos;

 II – Intime-se o impugnado, na pessoa de seu advogado, para, querendo, 

apresentar resposta à impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão;

III – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25618 Nr: 672-78.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lara Madeiras LTDA, Junio Marcio Inacio de 

Lara, Teodolina Maria Inacia de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Ante o exposto, CONHEÇO da presente Exceção de Pré-executividade 

oposta por LARA MADEIRAS LTDA e TEODOLINA MARIA INACIO DE LARA 

em face da execução que lhe move a Fazenda Pública Estadual, para fins 

de JULGAR IMPROCEDENTE as teses suscitadas pelos executados. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito 

para prosseguimento da execução.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-78.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/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 em correição. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras 

provas, mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso 

requeiram a produção de prova oral, sendo no máximo três para cada 

parte, consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, 

informando se estas comparecerão independente de intimação, ou 

requerendo, se for o caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a 

advertência de que o decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a 

PRECLUSÃO do direito vindicado pela parte que se quedou inerte. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-93.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON RONDON ALEIXO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras 

provas, mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso 

requeiram a produção de prova oral, sendo no máximo três para cada 

parte, consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, 

informando se estas comparecerão independente de intimação, ou 

requerendo, se for o caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a 

advertência de que o decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a 

PRECLUSÃO do direito vindicado pela parte que se quedou inerte. 
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Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-48.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE DE MELO LARANJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/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 em correição. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras 

provas, mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso 

requeiram a produção de prova oral, sendo no máximo três para cada 

parte, consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, 

informando se estas comparecerão independente de intimação, ou 

requerendo, se for o caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a 

advertência de que o decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a 

PRECLUSÃO do direito vindicado pela parte que se quedou inerte. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-26.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS REIS AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/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 em correição. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras 

provas, mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso 

requeiram a produção de prova oral, sendo no máximo três para cada 

parte, consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, 

informando se estas comparecerão independente de intimação, ou 

requerendo, se for o caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a 

advertência de que o decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a 

PRECLUSÃO do direito vindicado pela parte que se quedou inerte. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-11.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS REIS AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/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 em correição. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras 

provas, mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso 

requeiram a produção de prova oral, sendo no máximo três para cada 

parte, consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, 

informando se estas comparecerão independente de intimação, ou 

requerendo, se for o caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a 

advertência de que o decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a 

PRECLUSÃO do direito vindicado pela parte que se quedou inerte. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-33.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NUNES DACHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/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 em correição. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras 

provas, mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso 

requeiram a produção de prova oral, sendo no máximo três para cada 

parte, consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, 

informando se estas comparecerão independente de intimação, ou 

requerendo, se for o caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a 

advertência de que o decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a 

PRECLUSÃO do direito vindicado pela parte que se quedou inerte. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-08.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

RONEGRECIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DE FATIMA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDA CRISTINA FERREIRA BARBOSA OAB - MG140958 (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras 

provas, mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso 

requeiram a produção de prova oral, sendo no máximo três para cada 

parte, consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, 

informando se estas comparecerão independente de intimação, ou 

requerendo, se for o caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a 

advertência de que o decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a 

PRECLUSÃO do direito vindicado pela parte que se quedou inerte. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-96.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA ROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras 

provas, mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso 

requeiram a produção de prova oral, sendo no máximo três para cada 

parte, consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, 

informando se estas comparecerão independente de intimação, ou 

requerendo, se for o caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a 

advertência de que o decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a 

PRECLUSÃO do direito vindicado pela parte que se quedou inerte. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-81.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE MELO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR OAB - MT24031/O-O (ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras 

provas, mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso 

requeiram a produção de prova oral, sendo no máximo três para cada 

parte, consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, 

informando se estas comparecerão independente de intimação, ou 

requerendo, se for o caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a 

advertência de que o decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a 

PRECLUSÃO do direito vindicado pela parte que se quedou inerte. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-07.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de execução em que 

a parte exequente foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao 

feito, porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. O 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;” Sendo assim, competia ao exequente cumprir a decisão para 

prosseguimento da presente demanda, porém, este deixou transcorrer o 

prazo concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado. Cumpre registrar que as regras do procedimento 

comum aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução, consoante 

art. 318 do CPC, sendo assim, a extinção na forma do artigo alhures é 

medida imperiosa. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os 

critérios que a postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os 

quais destaco a celeridade e a economia processual. O artigo 51 do 

mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Sendo assim, considerando que o feito 

vem se arrastando por algum tempo, sendo contrário aos critérios que 

regem este juizado, não vislumbro alternativa senão extingui-lo. Logo, sem 

maiores delongas, DECLARO EXTINTO o presente feito, isto com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei 

n.º 9.099/95. Sem custas ou despesas processuais Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000090-27.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. I – Inicialmente, proceda-se com a adequação do 

valor da causa na capa dos autos, para que passe, doravante, a constar 

o valor especificado em ID n.º 13710298; II – Defiro os benefícios da 

justiça gratuita; III – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o 

Enunciado n.º 126, c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito; IV – Após, tendo o exequente 

comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos 

do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, 

podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); V – Não opostos 

embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme 

disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento 

e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; VI – Com a 

respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, 

cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em 

relação ao cálculo aportado aos autos; VII – Aportando manifestação, de 

ambas as partes, de concordância com o valor apurado em aludido 

cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação no prazo 

legal, adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no 

art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VIII – Caso 

contrário, havendo discordância, tornem os autos conclusos; IX – Por fim, 

na hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-66.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY NEVES LAURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por D. N. LAURO, em face de ROBERTO COPINI, objetivando o 

recebimento do débito representado pelos boletos e notas inclusas nos 

autos. Observa-se do Termo da Audiência destes autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato, 

o que importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante no pedido inicial. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

no Mandado de Citação e Judicial, aportados em movimentação de ID n.º 

9936813. A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 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”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, uma vez que não compareceu à 

audiência de conciliação designada mesmo intimada, existindo, portanto, 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na 

petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos elementos 

suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na parte final 

do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na procedência total do 

pedido, pois se trata de presunção relativa. É entendimento pacífico que 

“os fatos é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos 

restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito’ (RTFR 

159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do 

livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. Com 

fulcro no princípio do livre convencimento do magistrado e levando-se em 

consideração a prova documental carreada aos autos, entendo que a 

demanda deve ser julgada procedente. Em relação a juros e correção 

monetária, deve ser aplicado entendimento pacificado no Superior Tribunal 
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de Justiça. À vista de tais fatos, a procedência do pedido é medida 

imperiosa. Diante do exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na presente reclamação, 

condenando a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

4.817,42 (quatro mil e oitocentos e dezessete reais e quarenta e dois 

centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, e de juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento. Deixo de 

condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, não havendo manifestação da parte interessada 

no cumprimento da sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-45.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANKLIN SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, apesar de devidamente intimada não compareceu à audiência 

de conciliação realizada nos autos, tão pouco comprovou os motivos de 

sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “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;” Posto isso, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando a parte 

reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, 

nos termos do Enunciado n.º 28 do FONAJE. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo, independente do 

recolhimento das custas, devendo ser anotada eventual pendência às 

margens do cartório distribuidor e cumpridas as demais formalidades 

dispostas na CNGC/MT. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-30.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANKLIN SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, apesar de devidamente intimada não compareceu à audiência 

de conciliação realizada nos autos, tão pouco comprovou os motivos de 

sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “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;” Posto isso, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando a parte 

reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, 

nos termos do Enunciado n.º 28 do FONAJE. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo, independente do 

recolhimento das custas, devendo ser anotada eventual pendência às 

margens do cartório distribuidor e cumpridas as demais formalidades 

dispostas na CNGC/MT. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-12.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA SILVA NUNES (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)

 

Vistos em correição. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, apesar de devidamente intimada não compareceu à audiência 

de conciliação realizada nos autos, tão pouco comprovou os motivos de 

sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “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;” Posto isso, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando a parte 

reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, 

nos termos do Enunciado n.º 28 do FONAJE. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo, independente do 

recolhimento das custas, devendo ser anotada eventual pendência às 

margens do cartório distribuidor e cumpridas as demais formalidades 

dispostas na CNGC/MT. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010103-97.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Intimem-se as partes para que, cientes do cálculo 

judicial acostados nos autos, querendo, se manifestem no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Ultrapassado o aludido prazo, 

com ou sem manifestação, certifique e tornem os autos conclusos. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-91.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI MATIAS PECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA PARANÁ (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte autora para que, ciente dos 

documentos juntados aos autos, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-93.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte autora para que, ciente dos 

documentos juntados aos autos, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-26.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

ELIVAL JOSE MAXIMIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (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)

 

Vistos em correição. 1. Tendo em vista que o executado 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 Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line 

via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE 

aos autos cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17393 Nr: 574-03.2006.811.0108

 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: ELIO HENRIQUE LAZARON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norte Silos Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Tavares Martucci - 

OAB:9.672-A - MT

 Impulsiono os autos para intimação das partes, por seus procuradores, 

para no prazo de 15 dias manifestarem-se quanto ao laudo pericial 

carreado aos autos pelo Perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62869 Nr: 945-44.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELITON MENDES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62581 Nr: 776-57.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arzenio João Kuzniewski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido 

diligência para cumprimento de ato na cidade de Tapurah, quando o local 

de cumprimento é no município de Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61844 Nr: 320-10.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP, Everton 

Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MERENCIANO - 

OAB:35121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 320-10.2018.811.0108 (Código 61844)

Requerente: Fmc Química do Brasil Ltda.

 Requeridos: Everton Baldissera e outro.

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Em atenção a petição de folhas 30, defiro o requerimento de citação por 

hora certa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 04 de julho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62547 Nr: 756-66.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Antonio Mastelaro, DIUZA MARA 

BORGES MASTELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:RS/59.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, no valor de R$ 4.000,00, em favor do Oficial de 

Justiça José Miguel da Paixão, devendo para tanto acessar o CPD – 
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Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 118, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55421 Nr: 419-54.2015.811.0085

 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: NELSO MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, JOÃO BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bianchin - 

OAB:11102 MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16691-A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

CONTESTAÇÃO juntada aos autos às fls. 27-51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56842 Nr: 1184-25.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDR, ARDR, APD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

do retorno da Carta Precatória de citação do requerido juntada as fls. 

29-32 dos autos, com cumprimento negativo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54259 Nr: 1066-83.2014.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, OFDB, EDFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUECELE DE CARLI - 

OAB:OAB/MT 17062/O

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo pela 

3º (terceira) vez, a quem possa interessar do Edital de Intimação de 

Sentença expedido adiante transcrito:

AUTOS N.º 1066-83.2014.811.0085 – Cód. 54259

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e ORILANDIO FERREIRA DE BRITO e EIDE DE FÁTIMA DA SILVA

PARTE REQUERIDA: TAINARA APARECIDA DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 100,00

O(A) Doutor(a) Jean Paulo Leão Rufino, Juiz(a) Substituto da Comarca de 

Terra Nova do Norte/MT, na forma da lei etc. e

F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, foi decretada a interdição de TAINARA 

APARECIDA DOS SANTOS, declarando-a parcialmente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código 

Civil, nomeando como curadores a Sra. Eide de Fátima da Silva e Orilandio 

Ferreira de Brito, tendo como causa da interdição DEFICIÊNCIA, EPLEPSIA 

E DÉFICIT COGNITIVO, nos termos da sentença proferida nos autos às fls. 

52 E 53, abaixo transcrito o dispositivo legal.

SENTENÇA: “Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR a interdição de 

Tainara Aparecida dos Santos, assim o faço com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, declarando-a relativamente incapaz e nomeando como curadores 

definitivos Orilandio Ferreira de Brito e Eide de Fátima da Silva, ambos 

devidamente qualificados. Inscreva-se a presente sentença de interdição 

no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e 

no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo 

constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do 

NCPC e art. 9º, III, do Código Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35929 Nr: 1131-88.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA MENEGON ZAMONER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

INTIMO a parte AUTORA para que no prazo de 05 (cinco) dias informe a 

este juízo DADOS BANCÁRIOS (da parte autora ou do advogado, caso 

este último tenha poderes para receber) a fim de proceder a expedição de 

alvará eletrônico para levantamento de valores relativos ás RPVS 

expedidas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53030 Nr: 221-51.2014.811.0085

 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: MARCIA LOCATELLI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC ALAERCIO SINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se acerca da CONTESTAÇÃO juntada aos 

autos á(s) fls. 50-52, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64031 Nr: 567-60.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para no prazo de 10 (dez) dias, junte aos presentes autos 

a VIA ORIGINAL da Certidão de Honorários de fls. 08.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54482 Nr: 1187-14.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 645 de 656



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se nos presentes autos acerca do Cálculo 

Judicial de fls. 23, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61363 Nr: 641-51.2017.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA CAUREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 

23 (negativa), no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60790 Nr: 328-90.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR MARIANO BARBOSA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se acerca da CONTESTAÇÃO juntada aos 

autos á(s) fls. 48-54, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62400 Nr: 1239-05.2017.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Frigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE TEREZINHA GOEDERT FRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - 

OAB:12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

PARTE AUTORA para que apresente as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51741 Nr: 431-39.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA SOELI DEVENS, RUDINEI DEVENS, 

LUIZ ANTONIO DEVENS, NILVA DE FATIMA ROSSETO, CLAUDINEI 

DEVENS, SIDNEI JOSE DEVENS, JOSE ALAIRTON DEVENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

INTIMO a parte AUTORA para que no prazo de 05 (cinco) dias informe a 

este juízo DADOS BANCÁRIOS (da parte autora ou do advogado, caso 

este último tenha poderes para receber) a fim de proceder a expedição de 

alvará eletrônico para levantamento de valores relativos ás RPVS 

expedidas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53199 Nr: 365-25.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA D. ROSSETTO PEDROTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor para 

manifestar-se acerca dos documentos juntados às fls. 62/64 no prazo de 

15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-68.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FRANCISCA GONCALVES (REQUERENTE)

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 TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000005-68.2017.8.11.0085 REQUERENTE: ROSA FRANCISCA 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Passo a fundamentar. Decido. Primeiramente, no que 

concerne à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para 

apreciar a matéria, considero que não deva merecer guarida, visto que 

não há motivo idôneo que justifique a necessidade de produção de prova 

pericial, na medida em que a prova do fato não depende de conhecimento 

técnico específico, na forma do que dispõe o art. 464, parágrafo único, 

inciso I do Código de Processo Civil. Por outro lado, com relação à tese 

que objetiva o reconhecimento da carência da ação, por ilegitimidade ativa 

‘ad causam’, entendo que, de idêntica maneira, está fadada ao insucesso. 

É que a natureza jurídica do contrato de fornecimento de energia elétrica é 

‘propter personam’ (natureza pessoal), atraindo como partes da relação 

jurídica de direito obrigacional os efetivos participantes do contrato. Na 

hipótese concreta, embora a unidade consumidora esteja cadastrada em 

nome de terceira pessoa, os elementos cognitivos produzidos no 

processo evidenciam que a requerente é quem, de fato, detém a posse do 

imóvel em que está instalada a unidade. A requerente, portanto, detém 

legitimidade para ajuizar a demanda. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Destrinchando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes 

litigantes celebraram contrato de fornecimento de energia elétrica, que 

disponibilizou a autora a unidade consumidora n.º 554439. Segundo os 

informes produzidos no processo, depreende-se que, logo em seguida pôr 

em prática investigação/inspeção sobre a metodologia de quantificação do 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora pertencente à 

requerente, constatou a existência de defeito/falha no medidor, o quê 

originou a consolidação de dívida, decorrente da recuperação de consumo 

não-faturado, no quantitativo total equivalente a R$ 7.598,79 (sete mil 

quinhentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos). As 

evidências produzidas no processo também apontam no sentido de que, 

efetivamente, o medidor de energia elétrica, instalado na unidade 

consumidora, apresentava adulteração/fraude — conforme se denota do 

teor do relatório elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Mato 

Grosso (evento n.º 9761264 - Pág. 4) e do termo de ocorrência e 

inspeção (evento n.º 9761264 - Pág. 8/16). Todavia, a companhia 

requerida não comprovou, de maneira categórica, que o método de 
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constituição da dívida, que materializa a fatura de cobrança, se 

concretizou de forma válida e regular — ponto crucial/nodal que a 

companhia requerida lançou mão, como pano de fundo, para excluir a 

caracterização da responsabilidade civil e que, por via de conseqüência, 

pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua 

comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil; art. 14, § 3.º 

da Lei n.º 8.078/1990]. Pelo contrário, a empresa requerida sequer logrou 

indicar/identificar qual o critério utilizado para quantificar a dívida. As 

Resoluções n.º 414 e 456 da ANEEL preveem a existência de, no mínimo 

três critérios distintos. Entretanto, os elementos de informação existentes 

não permitem divisar qual a metodologia empregada para realizar a 

constituição da dívida. Portanto, dado a ausência de apresentação de 

cópia integral do procedimento administrativo, de informações sobre o 

referencial utilizado para quantificar a dívida e, muito menos, de prova de 

que o valor cobrado é compatível com os equipamentos eletroeletrônicos 

existentes na unidade consumidora de propriedade da requerente, a 

conduta da concessionária voltada a recuperar o suposto crédito 

caracteriza ato irregular e ilícito. Ademais, não constitui demasia enfatizar, 

por oportuno, que, de acordo com a norma de regência, a interpretação de 

fatos e a avaliação do acervo de provas, em se tratando de relações 

jurídicas regidas de acordo com o sistema do direito do consumidor [art. 14 

e art. 6.º, inciso VIII, ambos da Lei n.º 8.078/1990], deve se materializar, 

dentro de um critério de razoabilidade e verossimilhança, em prol do 

interesse do consumidor, o quê implica considerar que se interpondo 

dúvida quanto a certo fato a celeuma, necessariamente, deve ser dirimida 

em favor do consumidor. Por via de consequência, diante desta moldura, 

por um imperativo de boa-fé e inspirado no efeito da influência do princípio 

da transparência, do direito à informação e da facilitação da defesa do 

consumidor [art. 4.º, ‘caput’ e art. 6.º, incisos III, IV e VIII, ambos da Lei n.º 

8.078/1990], que infundem a ideia de que ao fornecedor irrompe o dever 

de discriminar o produto entregue ao consumidor, à míngua de 

demonstração da regularidade da metodologia de aferição do valor 

efetivamente cobrado, e como forma de impedir a indução, por via reflexa, 

de enriquecimento ilícito, considero que o cálculo da totalidade do débito, 

decorrente do consumo mensal de energia elétrica, no curso do interregno 

de tempo determinado entre setembro de 2013 a junho de 2016, da 

unidade consumidora, deve se operacionalizar de acordo com a média 

aritmética histórica mensal de consumo. Portanto, concatenado nesse 

influxo de idéias, tomando-se em consideração que o fornecimento de 

energia elétrica caracteriza-se como serviço público essencial [art. 10 da 

Lei n.º 7.783/1989], subordinado à observância do princípio da 

continuidade da prestação [art. 22 da Lei n.º 8.078/1990 e art. 6.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.987/1995] e levando-se por linha de estima que a suspensão ou 

interrupção do fornecimento, pressupõe inadimplemento de conta regular, 

alusiva ao mês de consumo, depreende-se, por inferência racional, que 

deve permanecer rechaçada a possibilidade de realizar-se a interrupção 

do fornecimento, fruto da ausência de pagamento de dívida apurada a 

partir de sinais de fraude e/ou defeitos no medidor. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Rosa Francisco 

Gonçalves contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

para o fim de: a) Desconstituir a dívida quantificada no valor de R$ 

7.598,79 (sete mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e nove 

centavos), decorrente da recuperação de consumo não-faturado e 

Determinar que a empresa requerida realize o faturamento da conta de 

energia elétrica, decorrente do consumo mensal, no curso do lapso de 

tempo determinado entre setembro de 2013 a junho de 2016, da unidade 

consumidora, segundo a média aritmética histórica mensal de consumo; b) 

Determinar que a companhia requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da 

unidade consumidora pertencente à autora; c) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do 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 empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Terra Nova do Norte, 10 

de maio de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64689 Nr: 705-51.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Gabriel Martinez Basilio, Rogério 

Andrade Gonçalves, Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson Fonseca 

dos Santos, Marcio Xavier das Chagas Borges, Douglas Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 DESPACHO

Vistos.

Designo audiência de instrução para o próximo dia 27.07.2018, às 

16h00min, para oitiva das testemunhas arroladas defesa.

Cadastre-se o Advogado Ramão Wilson Junior (fls. 79/88) no Sistema 

Apolo, para que receba as intimações em seu nome.

Intimem-se as testemunhas, o réu, por meio de seu causídico e o Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101211 Nr: 456-98.2013.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº: 691-31.2014.811.0102

 Código n°: 101211

Vistos em correição.

Em tempo, considerando a Portaria nº 856/2018/PRES/TJMT, que fixou o 

horário de expediente do dia 06/07/2018, das 07horas às 11 horas, em 

razão da participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 

de 2018, REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 

24 de agosto de 2018 às 15h00min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à fl. 157

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 04 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123471 Nr: 1576-06.2018.811.0102

 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: THdS, VHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1576-06.2018.811.0102

Código n°: 123471

Visto em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.
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INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

 Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) observando o 

artigo 183 do CPC.

Caso a autora permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter 

interesse na audiência, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme 

pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT.

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Por fim, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121802 Nr: 719-57.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Autos nº: 719-57.2018.811.0102

 Código n°: 121802

Vistos em correição.

Diante da certidão de ref. 53, DECLARO PRECLUSA a inquirição da 

testemunha referida Rodrigo Correa dos Reis.

Por consequência, CANCELO a solenidade designada nos autos e DOU 

por encerrada a instrução do feito.

Desse modo, DÊ-SE vista dos autos as partes para apresentação de 

alegações finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo 

Ministério Público.

Após, venham-me conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Vera/MT, 04 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107043 Nr: 1058-21.2015.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA VERA LTDA, COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, INTIMEM-SE as recuperandas para que comprovem nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da remuneração devida 

ao administrador judicial, no importe de R$ 89.113,89 (oitenta e nove mil e 

cento e treze reais e oitenta e nove centavos), sob pena de 

penhora.Comprovado o pagamento, DÊ-SE vista ao MPE. Prazo: 10 (dez) 

dias. Por fim, conclusos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Vera/MT, 04 de julho de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115726 Nr: 1113-98.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBMC, CMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:22627, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Ante o exposto, indefiro a pretendida denunciação.Afastadas as 

preliminares arguidas e não havendo outras que devam ser conhecidas de 

ofício, dou por saneado o processo.Tratando-se de relação de consumo, 

e considerando a verossimilhança das alegações do autor, bem como a 

sua hipossuficiência informacional e técnica, DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC. Em atenção aos fatos 

argumentados nos autos, a prova recairá sobre os fatos controvertidos, 

ou seja, aqueles afirmados por uma parte e contestados pela outra. Como 

pontos controvertidos, fixo: (i) se houve negligência e/ou imperícia do 

requerido na aplicação de produto em quantidade superior à permitida; (ii) 

se foi fornecido auxílio a requerente para retirada do produto; (iii) se 

houve abandono do tratamento por parte da autora; (iv) a superveniência 

de infecção anterior as cirurgias realizadas para retirada do hidrogel; (v) 

se a realização de cirurgia com cortes era recomendada ao caso.As 

questões de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119241 Nr: 2543-85.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 1ª PROMOTORIA DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA 

A ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA DE CURITIBA/PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO TONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANUZA NADAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/PR 59.842, LUCAS ZIMMER - OAB:OAB/PR 54.106

 Autos n. 25843-85.2017.811.0102

Código n. 119241

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido à ref. 30 para redução dos honorários advocatícios, 

uma vez que, para sua aplicação, foi utilizada como parâmetro a tabela da 

Ordem dos Advogados de Mato Grosso, conforme determina a 

CNJG/TJMT.

Quanto ao fato de a intimação do advogado ter sido realizada pelo DJMT, e 

que, sendo o patrono do réu de outra unidade federativa – Paraná – não 

teria como ter visualizado a intimação, ressalto que é entendimento do STF 

que "A intimação do advogado para a inquirição de testemunhas no juízo 

deprecado é desnecessária; imprescindível apenas a intimação da 

expedição da carta precatória. (...)." (HC 89186, Relator Ministro Eros 
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Grau, Segunda Turma, julgamento em 10.10.2006, DJ de 6.11.2006).

A CNGC traz em seu artigo 392 que “Efetuada a distribuição, segundo as 

regras de competência estabelecidas nas leis processuais e normas da 

organização judiciária, o Juízo para o qual couber o cumprimento da 

precatória fará a comunicação ao Juízo deprecante, somente nos casos 

em que houver designação de audiência. Parágrafo único. Expedida a 

precatória, o juízo deprecante deverá buscar no site do Tribunal de 

Justiça, www.tjmt.jus.br, os dados necessários para futuras 

comunicações devendo, portanto, obrigatoriamente, todas as varas, de 

todas as comarcas manterem o sistema informatizado devidamente 

atualizado”.

Assim, verifica-se que houve a comunicação do juízo deprecante da 

designação da solenidade (ref. 08 e 09), de forma que, INDEFIRO o pedido 

de redesignação da audiência.

Contudo, REMETO os autos e petição apresentada pelo patrono do réu, 

para análise pelo juízo da causa, se houve a intimação do réu, por 

intermédio de seu patrono, da expedição da carta precatória.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118182 Nr: 2110-81.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FRANCISCO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2110-81.2017.811.0102

Código nº. 118182

Vistos, etc.

Trata-se de requerimento formulado BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS, objetivando o cumprimento de decisão judicial proferida 

no processo sob o nº 3532-52.2017.8.11.0018, código 93695, em trâmite 

perante a Comarca de Juara/MT, onde se deferiu e determinou a busca e 

apreensão de um veículo da marca JEEP, modelo RENEGADE SOPORT 2.0 

4x4 AT9 TB-DIESEL 4P, ano fabricação 2015, chassi 988611156gk011270, 

placa QBX6046, cor: BRANCO e RENAVAM n° 1060822285.

Verifico que o mandado de busca e apreensão foi devidamente cumprido, 

conforme certidão do Oficial de Justiça à ref. 21. Assim, cumprido o ato, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, por se tratar de procedimento de 

cumprimento de busca a apreensão.

OFICIE-SE ao juízo da comarca de Juara/MT da decisão proferida nestes 

autos bem como do cumprimento da liminar, encaminhando-se cópia 

integral os autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117573 Nr: 1843-12.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 1843-12.2017.811.0102

Código n°: 117573

Vistos etc.

É certo que o Código de Processo Civil traz em seu artigo 274, §único, que 

“presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Todas as intimações da parte requerida referentes à sentença proferida 

nos autos foram encaminhadas aos endereços já constantes nos autos, 

tendo sido negativa.

Contudo, a fim de evitar eventual futura nulidade, quanto ao requerido 

João Nunes de Oliveira, DETERMINO a intimação deste por edital, no prazo 

legal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108952 Nr: 204-90.2016.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDDSS, LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 Autos nº: 204-90.2016.811.0102

Código n°: 108952

Vistos em correição.

Trata-se de ação de guarda proposta por Gleiton Daniel da Silva Souza e 

Luzinete da Silva Souza em face de Gracieli Menezes, visando 

salvaguardar os interesses da menor Laura Danielly Menezes de Souza.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Inexistindo questões preliminares arguidas ou que devam ser conhecidas 

de ofício, dou por saneado o processo.

Em atenção aos fatos argumentados nos autos, a prova recairá sobre os 

fatos controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e 

contestados pela outra.

 Como pontos controvertidos, fixo: (i) o legítimo interesse da menor, no que 

concerne a sua guarda e ao direito de visitas;

 Para elucidação do ponto fixado, defiro a produção das seguintes provas: 

(a) prova documental, por meio dos documentos já colacionados aos 

autos; (b) realização de estudo social e psicológico, pela equipe 

multidisciplinar do juízo.

 Assim, em que pese tenha já tenha sido realizado estudo psicossocial na 

residência dos autos, diante das informações acostadas aos autos à ref. 

48, DETERMINO a Equipe Multidisciplinar do Fórum de Vera/MT para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, realize ESTUDO PSICOSSOCIAL no endereço 

da parte autora, devendo realizar apontamentos que respondam aos 

pontos controvertidos acima fixados.

EXPEÇA-SE carta precatória a comarca de Nova Bandeirantes/MT, fim de 

que seja realizado estudo psicossocial na residência da parte requerida, 

devendo realizar apontamentos que respondam aos pontos controvertidos 

acima fixados.

Com a juntada dos laudos, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do NCPC).

Em seguida, conclusos para julgamento ou designação de audiência de 

instrução.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera/MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104746 Nr: 254-53.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUIZ GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Autos nº: 254-53.2015.811.0102

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102896/7/2018 Página 649 de 656



Código n° 104746

Vistos em correição.

Inicialmente, considerando que o requerido ofertou contestação, vê-se 

que este, tacitamente, concorda com o aditamento a inicial apresentado 

pelo Ministério Público. Assim, RECEBO o aditamento a inicial, para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais.

INTIME-SE A UNIÃO, na pessoa de seu representante legal, a fim de que 

tome ciência da presente ação, bem como para que manifeste nos autos 

interesse de ingresso no feito. Prazo: 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119799 Nr: 2791-51.2017.811.0102

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GL, ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O

 Autos nº: 2791-51.2017.811.0102

Código Apolo nº: 119799

Vistos em correição

Trata-se de ação sob o rito comum ajuizada por Marlisa Neis Lopes em 

face de Eliana Silva Santos e Geison Lagemann, visando os interesses do 

menor Miguel Silva Lagemann.

Citação dos requeridos à ref. 25.

Estudo psicossocial realizado na residência da parte autora (ref. 26 e 27).

Em audiência realizada na data de 06/04/2018, sem possibilidade de 

conciliação, foi nomeada Defensora Dativa à requerida Eliana Silva Santos, 

sendo apresentada contestação nos autos à ref. 37, oportunidade em que 

manifestou desejo em reaver a guarda do filho.

 Impugnação a contestação à ref. 41.

O requerido Geison Lagemann, mesmo devidamente citado, não se 

manifestou nos autos.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, considerado que o requerido, devidamente citado, deixou de 

comparecer a solenidade, bem como não ofereceu contestação, DECRETO 

a sua revelia, nos termos do artigo 344, caput, do CPC, deixando, porém, 

de aplicar-lhe efeito material do instituto (presunção de veracidade dos 

fatos elencados na inicial), uma vez que o litígio versa sobre direito 

indisponível (art. 345, II, CPC).

No mais, DETERMINO a Equipe Multidisciplinar do Fórum de Vera/MT para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, realize ESTUDO PSICOSSOCIAL no 

endereço da parte requerida.

Com a juntada dos laudos, DÊ-SE vista as partes para manifestação, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público.

Vera/MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117966 Nr: 2022-43.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Autos nº: 2022-43.2017.811.0102

Código n°: 117966

Vistos, etc.

 Trata-se de ação de modificação de guarda proposta por Josiane de 

Jesus em face de Edgar Jorge Formehl, visando salvaguardar os 

interesses dos menores Iara Cristina de Jesus Formehl e Jorge Gariel 

Jesus Formehl.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).y

Inexistindo questões preliminares arguidas ou que devam ser conhecidas 

de ofício, dou por saneado o processo.

Em atenção aos fatos argumentados nos autos, a prova recairá sobre os 

fatos controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e 

contestados pela outra.

 Como pontos controvertidos, fixo: (i) o legítimo interesse dos menores, no 

que concerne a sua guarda e ao direito de visitas; (ii) a necessidade dos 

alimentandos e a possibilidade do alimentante.

Para elucidação do ponto fixado, defiro a produção das seguintes provas: 

(a) prova documental, por meio dos documentos já colacionados aos 

autos; (b) realização de estudo social e psicológico, pela equipe 

multidisciplinar do juízo.

 DETERMINO a Equipe Multidisciplinar do Fórum de Vera/MT para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, realize ESTUDO PSICOSSOCIAL no endereço da 

parte autora e no endereço da parte requerida, devendo realizar 

apontamentos que respondam aos pontos controvertidos acima fixados.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do NCPC).

Em seguida, conclusos para julgamento ou designação de audiência de 

instrução.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera/MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106543 Nr: 904-03.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PRADO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fernando Alves 

Santos - OAB:11434-A

 Autos n.904-03.2015.811.0102

Código n. 106543

Vistos em correição.

Em consonância com a manifestação de ref. 51, INTIME-SE o réu para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal, sob pena de nomeação de 

Defensor Público.

Decorrido o prazo, CRUMPRA-SE na forma da decisão de ref. 46.

 Às providências.

 Vera/MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108057 Nr: 1373-49.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR HENRIQUE COSTA, LUAN CARLOS 

VALENTIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1373-49.2015.811.0102

Código n°: 108057

Vistos em correição.

DEFIRO a cota ministerial à ref. 181.

Assim, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2006 DECRETO o perdimento 

das armas de fogo e munições apreendidas, que já constam com o laudo 

pericial confeccionado, e DETERMINO o seu encaminhamento ao Comando 

do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública 
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ou às forças armadas, na forma do regulamento da referida lei, bem como 

de acordo com os termos do artigo 1.478, da CNGC.

No mais, DETERMINO a intimação dos réus para manifestar interesse 

acerca dos objetos apreendidos à pág. 113/114, comprovando a 

respectiva propriedade.

 Não havendo interesse, DETERMINO a Diretoria do Foro diligencie em 

busca de entidades cadastradas junto ao Juízo que possuam interesse 

nos objetos.

 Depois de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105115 Nr: 390-50.2015.811.0102

 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: Eliza Medeiros Spada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 390-50.2015.811.0102

Código n. 105115

Vistos em correição.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 358-45.2015.811.0102

 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: Claudete de Fátima Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 358-45.2015.811.0102

Código n. 105036

Vistos em correição.

I - INTIMEM-SE a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114783 Nr: 734-60.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICAELA PAMELA DE SOUZA, PHDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO PORFÍRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Autos n.734-60.2017.811.0102

Código n. 114783

Vistos em correição.

A parte autora manifestou nos autos alegando que não compareceu na 

audiência de conciliação, pois estava internada em razão de cirurgia 

cesariana. Requer, assim, prazo para juntada dos documentos 

comprobatórios e redesignação da audiência de conciliação. Assim, 

DEFIRO o pedido à pág. 128/129. DETERMINO a parte autora que comprove 

a sua ausência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso seja comprovado nos autos, documentalmente, a impossibilidade de 

comparecimento à solenidade por motivo de sua internação, DETERMINO, 

desde já, que seja designada audiência de conciliação conforme a pauta 

do conciliador desta comarca.

 Restando frutífera a conciliação, venham-me os autos conclusos para 

homologação. Caso contrário, conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado no estado em que se encontra.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123472 Nr: 1577-88.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAR, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1577-88.2018.811.0102

Código n°: 123472

Visto em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

 Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) observando o 

artigo 183 do CPC.

Caso a autora permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter 

interesse na audiência, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme 

pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT.

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 
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prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Por fim, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 04 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109204 Nr: 287-09.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Autos n.287-09.2016.811.0102

Código n. 109204

Vistos em correição.

DEFIRO a manifestação da parte autora à ref. 63, pelo que DESIGNE-SE 

audiência de conciliação conforme a pauta do conciliador desta comarca.

 INTIMEM-SE as partes para comparecimento.

Restando frutífera a conciliação, venham-me os autos conclusos para 

homologação. Caso contrário, conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado no estado em que se encontra.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114363 Nr: 559-66.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 559-66.2017.811.0102

Código n°: 114363

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o Ministério Público saiu da audiência de 

05/07/2017 (ref. 40) intimado para apresentar o endereço da testemunha 

Gabrieli Mateus Panizon, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão. À ref. 49 juntou aos autos endereço atualizado, contudo, 

pertencente ao acusado, e não à testemunha supracitada.

Assim, DECLARO preclusa a produção da prova testemunhal.

SOLICITEM-SE informações quanto ao cumprimento da carta precatória 

expedida a comarca de Sinop/MT, uma vez que, conforme certidão à ref. 

46, esta estaria designada para a data de 22/06/2018.

Com o retorno da missiva, devidamente cumprida, DÊ-SE vista dos autos 

as partes para apresentação de alegações finais, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118820 Nr: 2365-39.2017.811.0102

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR THEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Contudo, verifico que não houve o cumprimento do mandado de citação, 

ante o não recolhimento da guia de diligência do Oficial de Justiça. Assim, 

pela derradeira vez, DEFIRO o pedido para que seja designada nova data 

para realização da audiência de conciliação.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, nos termos da decisão já proferida nos autos.Vera-MT, 03 de 

julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122383 Nr: 1020-04.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ANTONIO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1020-04.2018.811.0102

Código n. 122383

Vistos em correição.

RECEBO os embargos à execução, sem atribuir-lhes efeito suspensivo.

INTIME-SE da parte embargante para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias impugnar os embargos à execução.

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera /MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121669 Nr: 647-70.2018.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER CARLOS BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 647-70.2018.811.0102

Código n°: 121669

Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida para realizar o pagamento do valor pleiteado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, se não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 701, caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015).

Fixo, desde já, os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (artigo 701 do Código de Processo Civil).

CONSIGNE-SE que caso a parte Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de 

custas, artigo 701, § 1° da norma mencionada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116547 Nr: 1421-37.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Silveira dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDSON DONIZETE DE LIBERALI, Kelly 

Francieli Grisa e Liberali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELZA JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:3866

 Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, ainda, que 

não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.Por fim, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.INTIME-SE. CITE-SE.Vera-MT, 03 de julho de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122285 Nr: 975-97.2018.811.0102

 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: DMDL, MJCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 975-97.2018.811.0102

Código n. 122285

Vistos em correição.

Trata-se de ação de homologação de transação extrajudicial, proposta por 

DIONE MARTINS DE LIMA e MYK JHONES CABRAL DE LIMA.

 No referido acordo extrajudicial, as partes pactuaram quanto aos 

alimentos a serem pagos por Dione Martins de Lima ao filho Myh Jhones 

Cabrak, bem como quanto aos valores em atraso.

 O Ministério Público manifestou-se favoravelmente a homologação do 

acordo (ref.08).

O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas no termo de 

pág. 04/06, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a 

presente sentença os termos do acordo formalizado à pág. 04/06.

Sem custas, uma vez que deferida a justiça gratuita.

 Depois de tudo cumprido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera-MT, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122286 Nr: 976-82.2018.811.0102

 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: LCdS, MDNMC, FCMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 976-82.2018.811.0102

Código n° 122286

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial, proposta por 

Leonardo Castro dos Santos e Fernanda Caroline Morais da Silva, esta 

última, representada por sua tia Maria de Nazaré Morais Carneiro.

No referido acordo extrajudicial, as partes pactuaram quanto aos 

alimentos, guarda, e visitas da filha menor.

 Instado a manifestar, o Ministério Público o fez à ref. 8, favoravelmente a 

homologação do acordo.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Os direitos da menor se encontram suficientemente preservados, razão 

pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito.

Desse modo, tratando-se transação decorrente da livre manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO o acordo, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença o acordo de pág. 05/07, por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente da alimentanda 

envolvida.

Sem custas, uma vez que deferida a justiça gratuita.

 Depois de tudo cumprido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera-MT, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122280 Nr: 971-60.2018.811.0102

 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: RCN, AKCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 971-60.2018.811.0102

Código n° 122280

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial, proposta por 

ANE KAROLINE CUNHA RONDON e RONALDO CARLOS NOGUEIRA.

No referido acordo extrajudicial, as partes pactuaram quanto aos 

alimentos gravídicos.

 Instado, o Ministério Público manifestou-se (ref. 08) favorável à 

homologação do acordo.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Os direitos do nascituro se encontram suficientemente preservados, 

razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, 

os termos da transação não são contrários ao direito.

Desse modo, tratando-se transação decorrente da livre manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO o acordo, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença o acordo de pág. 04/05, por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente do nascituro envolvido.

Sem custas, uma vez que deferida a justiça gratuita.

 Depois de tudo cumprido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera-MT, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122273 Nr: 965-53.2018.811.0102

 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: MNdS, ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos n. 965-53.2018.811.0102

Código n° 122273

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial, proposta por 

Marines Narvaes da Silva e Alex Sandro Mendonça.

No referido acordo extrajudicial, as partes pactuaram quanto aos 

alimentos, guarda, e visitas dos filhos menores.

 Instado, o Ministério Público manifestou-se (ref. 08) favorável à 

homologação do acordo.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Os direitos dos menores se encontram suficientemente preservados, 

razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, 

os termos da transação não são contrários ao direito.

Desse modo, tratando-se transação decorrente da livre manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO o acordo, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença o acordo de pág. 04/06, por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente dos alimentandos 

envolvidos.

OFICIE-SE a Fazenda São José – Proprietário Felipe Marochi, a fim de 

realize o desconto da pensão alimentícia na folha de pagamento de Alex 

Sandro Mendonça, depositando o valor na conta indicada à pág. 05, 

conforme acordado pelas partes.

Sem custas, uma vez que deferida a justiça gratuita.

 Depois de tudo cumprido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera-MT, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122278 Nr: 969-90.2018.811.0102

 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: ÉRA, LGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 969-90.2018.811.0102

Código n° 122278

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial, proposta por 

ÉRICA RAMOS ALVES e LEONARDO GOMES MARTINE.

No referido acordo extrajudicial, as partes pactuaram quanto a 

paternidade da menor Larissa Milena Ramos, passando a constar do 

registro de nascimento da infante toda a linha paterna, bem como 

acordaram que a menor passará a chamar-se LARISSA MILENA RAMOS 

GOMES.

 Instado, o Ministério Público manifestou-se (ref. 08) favorável à 

homologação do acordo no que tange aos menores.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Os direitos da menor se encontram suficientemente preservados, razão 

pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito.

Desse modo, tratando-se transação decorrente da livre manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO o acordo, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença o acordo de pág. 04/05, por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente da infante envolvida.

Sem custas, uma vez que deferida a justiça gratuita.

 Nos termos do artigo 32 Lei 6.515/77, após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE mandado para averbação da 

presente sentença no registro público competente.

 Depois de tudo cumprido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera-MT, 03 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106493 Nr: 876-35.2015.811.0102

 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: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 [...] Como é cediço, a exceção de pré-executividade, embora careça de 

previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de 

defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem 

pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de 

dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 393 do 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”. No caso em tela, a excipiente aduz a 

necessidade da liquidação da sentença proferida nos presentes autos, a 

fim de possibilitar a execução. Por sua vez, embora não tenha sido fixado 

valor exato na sentença, devido pelo vencido, o referido título judicial não 

pende de liquidez, pois cedido ser exequível toda sentença cujo valor 

possa ser determinado por simples cálculo aritmético. No presente caso, 

verifica-se que a própria sentença determina a apuração do quantum 

debeatur de forma simples, de modo que desnecessária se faz a 

liquidação por artigo ou arbitramento, sendo suficiente o cálculo aritmético 

apresentado pelo autor à ref. 57, para iniciar-se a execução da 

condenação.Com efeito, o art. 509, §2º, do Código de Processo Civil, 

atribui ao credor o ônus de elaborar o cálculo aritmético do calor da 

condenação, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada 

de seu crédito. Nesse sentido: [...] Além do mais, verifica-se que o cálculo 

apresentado pela exequente foi acolhido pelo juízo à ref. 58, sendo a 

executada devidamente intimada, deixando por sua vez de manifestar-se 

quanto à decisão proferida nos autos, bem como sobre os valores 

indicados à execução. Ante o exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119806 Nr: 2796-73.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBA, JCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFO, IRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O

 INTIMAR advogada do requerido para manifestação no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121669 Nr: 647-70.2018.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER CARLOS BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 
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Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 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:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar, O MAIS RÁPIDO 

POSSÍVEL, o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do requerido LUIZ 

CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, por meio de guia, emitida no Portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121822 Nr: 739-48.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR ANTÔNIO CESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123255 Nr: 1465-22.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822, PAULO CEZAR MARCON - OAB:27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de BUSCA E 

APREENSÃO E CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121822 Nr: 739-48.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR ANTÔNIO CESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 739-48.2018.811.0102

Código nº: 121822

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial constitutivo de 

obrigação de entregar coisa incerta, proposta por CESAR ANTONIO 

CESCO em desfavor de JEFFERSON WUTZKE, na qual requer, em sede de 

antecipação de tutela, a averbação da existência da execução na 

matrícula do imóvel discriminado matriculado sob o n. 715 no CRI de 

Vera/MT.

Quanto ao pleito liminar, registro que carece de interesse de agir, na 

vertente da necessidade do provimento jurisdicional, já que a legislação 

assegura ao exequente a faculdade de “obter certidão de que a execução 

foi admitida pelojuiz, com identificação das partes e do valor da causa, 

para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade” (art. 828, caput, 

CPC). Logo, INDEFIRO o pleito.

CITE-SE o executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, individualize e 

entregue a coisa objeto da execução, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais).

Do mandado ou carta de citação, deverá constar ordem para imissão na 

posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, 

cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a 

obrigação no prazo que lhe foi designado.

Havendo a entrega da coisa, LAVRE-SE o termo respectivo, 

considerando-se satisfeita a obrigação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 05 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123255 Nr: 1465-22.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822, PAULO CEZAR MARCON - OAB:27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de busca e apreensão aforada por BANCO BRADESCO 

S/A, em face de MARIO REDEL. [...] Sendo assim, presentes os requisitos 

do Decreto Lei 911/69, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar a 

expedição do mandado de busca a apreensão do bem e seus 

documentos, depositando-os em mãos do requerente.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

Processo Seletivo para Credenciamento de Estagiários 2018. 
Autos n. 2895-10.2018.811.0037, cód. 20738 

 
Vistos. 
 
Inicialmente, trata-se de apreciar os recursos 

interpostos às f. 125/126 contra as questões objetivas de n. 16 e 27, relativas 
às provas de Informática e Direito Civil, respectivamente. 

No recurso de f. 196 o candidato afirma que as 
alternativas A e B estão corretas, eis que há duas formas de pesquisa: uma 
presente no Windows Explorer e outra no Microsoft Word. Entretanto, a 
questão n. 16 da prova de Informática é categórica ao indagar sobre a 
localização de arquivos no Sistema Operacional Windows, portanto, não tem 
qualquer relação com a ferramenta localizar palavras do Microsoft Word, o 
qual, diga-se, é um software adicional e não um aplicativo padrão do Windows 
(não compõe o Sistema Operacional). Ademais, a ferramenta de pesquisa no 
Windows XP consta tanto no Windows Explorer (que faz parte do Sistema 
Operacional) quanto no próprio menu iniciar do Windows: “Iniciar > Pesquisar > 
Arquivos ou pastas”. 

Por conseguinte, às f. 197 o recorrente aduz que a 
questão de n. 27 de Direito Civil não deixou claro se o menor tinha 16 anos 
completos ou incompletos, o que não permitiria constatar se era relativamente 
ou absolutamente incapaz. Primeiramente, cumpre ressaltar que no 
ordenamento civil não há idade incompleta, pois a pessoa natural atinge a 
idade no exato dia de seu aniversário, ou seja, o texto previsto no art. 3º do 
Código Civil “menores de 16 anos” refere-se àqueles que têm até 15 anos, 11 
meses e 29 dias de vida, cuja idade se completa à zero hora do dia de seu 
aniversário. Portanto, ao afirmar que o menor tinha 16 anos, obviamente este 
possuía, ao menos, 16 anos e 01 dia de vida, sendo assim maior de 16 e 
menor de 18 anos, nos termos do art. 4º, inc. I, do Código Civil. 

Isto posto, INDEFERE-SEM os recursos 
interpostos às f. 196/197, permanecendo inalteradas as assertivas, sendo o 
gabarito oficial o que segue: 

 

CURSO: DIREITO 
 

01 B 
02 A 
03 C 
04 B 
05 B 
06 A 
07 D 
08 D 
09 C 
10 D 

11 C 
12 C 
13 C 
14 D 
15 B 
16 A 
17 C 
18 D 
19 A 
20 A 

21 D 
22 B 
23 C 
24 B 
25 A 
26 D 
27 B 
28 C 
29 C 
30 B 

31 A 
32 D 
33 C 
34 B 
35 D 
36 A 
37 B 
38 C 
39 A 
40 C 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

DIRETORIA DO FORO 

 
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
 

01 B 
02 A 
03 C 
04 B 
05 B 
06 A 
07 D 
08 D 
09 C 
10 D 

11 C 
12 C 
13 C 
14 D 
15 B 
16 A 
17 C 
18 D 
19 A 
20 A 

21 A 
22 D 
23 A 
24 A 
25 D 
26 A 
27 B 
28 C 
29 C 
30 A 

31 D 
32 D 
33 C 
34 A 
35 A 
36 B 
37 C 
38 D 
39 C 
40 C 

 

Deste modo, após detida análise dos cartões respostas 
juntados às 129/192 dos autos, têm-se os seguintes classificados, conforme relação 
abaixo: 

DIREITO 

CLASSIFICAÇÃO Critérios de desempate 

 

Nome Nº Insc. Nota Semestre Português 
Data de 
Nasc. 

1º Marco Antônio Lima Moura 042 80 6   
2º Elioênia Souza Menezes 059 77,5 5   
3º Eva Beatriz Souza da Silva 020 77,5 4   
4º Marco Antônio Fonseca Maia 003 75 07   
5º Danyelle Bueno Amaral 077 75 05   
6º Érica Renata Duarte Z. Gandonski 009 72,5 7   
7º Fernandes Figueira Junior 010 72,5 5   
8º Cícero Francisco dos Santos 001 72,5 3   
9º Hélio Schneider Paulus Neto 024 70 6 25  
10º Elissayde dos Santos Reis 002 70 6 15  
11º Dulcinéia Naiara da Silva 048 70 5 20 10/02/1989 
12º Deborah de Souza Trindade 043 70 5 20 01/06/1998 
13º Lawane Magalhães Cabonari 083 70 5 17,5  
14º Gian Lucas dos Reis  047 70 5 12,5  
15º Nayly de Carvalho Souza 040 70 4 25 18/08/1997 
16º Priscilla Macedo Brandão 038 70 4 25 05/11/1997 
17º Luis Carlos Tomasoni Júnior 005 70 4 17,5  
18º Valquiria Ribeiro da Cruz Lopes 065 70 1   
19º Karina Gabrielle Rodrigues Onofre 007 67,5 8   
20º Gabriella Ariane Gomes Bagordakis 035 67,5 4   
21º Stevan Santos da Silva 046 67,5 5   
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

DIRETORIA DO FORO 
 

3 

22º Mônica Aparecida Minato  063 65 7 22,5  
23º Isabelle Maria Soares Farias Pinto 014 65 7 17,5  
24º Kelly Aline Lunkes 051 65 6   
25º Mikaely de Abreu Silva 082 65 5 20  
26º Jaqueline Michelle Fagundes 070 65 5 17,5  
27º Fernanda P. do Nascimento Vieira 011 62,5 7   
28º Maíra de Souza Vilela 034 62,5 6   
29º Stefhani Lorrane Rezende da Silva 037 62,5 5   
30º Poliana Xavier Vieira 012 62,5 5 17,5 03/11/1997 
31º Mariana Balan Girardi 022 62,5 5 17,5 15/05/1998 
32º Iria Dalloca Moura 029 62,5 5 15  
33º Rodrigo dos Reis Silva 028 62,5 3   
34º Viviane Cristina Castelli 056 60 6   
35º Fabiana Schwerhert 072 60 5 15 18/01/1986 
36º Letícia Santos Rocha 075 60 5 15 27/06/1995 
37º Larissa Moreno Silva 069 60 1   
38º Larissa Aparecida da S. Soouza 025 57,5 7   
39º Amanda Kelly Guimarães Silva 090 57,5 6   
40º Cristina Oliveira dos Santos  017 57,5 5 17,5 11/07/1988 
41º Antonielly Lorena Vieira Bonfim  061 57,5 5 17,5 22/02/1999 
42º Gabriela Karoline Moraes Pedreira 084 57,5 5 12,5  
43º Sara Regina Rauber 044 57,5 3   
44º Marcelo Gabriel Fonseca Maia 004 57,5 2   
45º Alexya Isabelly Silva Conti 068 57,5 1 20  
46º Lucas Daian de Almeida Braga 033 57,5 1 15  
47º Jander da Silva Matos 058 55 7   
48º Luana Farias dos Santos 052 55 6   
49º Lorayne Cristina Guedes 019 52,5 5   
50º Douglas Mari 062 52,5 3   
51º Ana Paula Alves dos Santos 064 52,5 2   
52º Silvia Turolla Peres Chaves 036 50 7   
53º Jéssica Moura da Silva 021 50 4 15  
54º Lívia Miranda de Oliveira 053 50 4 12,5  

ELIMINADO Pedro Henrique G. O. S. Furtado  076     
ELIMINADO Douglas Francys Lopes Martins 008     
ELIMINADO Antônio Marcos Fonseca de Souza 073     
ELIMINADO Rodrigo Furquin de Oliveira  071     
ELIMINADO Daniela dos Santos Mariano 066     
ELIMINADO Lohana Felix Ferro 023     
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

DIRETORIA DO FORO 
 

4 

ADMINISTRAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO 
Critérios de 
desempate 

 
Nome Nº Insc. Nota Semestre 

1º Ana Lívia Turolla Chaves  049 55  
 
 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CLASSIFICAÇÃO 
Critérios de 
desempate 

 
Nome Nº Insc. Nota Semestre 

1º Letícia R. de Oliveira 018 77,5  
2º Abgail Araújo Rocha 041 60  

 
 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO 

 Nome Nº Insc. Nota 

1º Tátila Carvalho Morais 081 62,5 
 

A fim de oportunizar eventual recurso quanto à 
classificação do candidato e os critérios de desempate, os documentos estarão 
disponíveis para consulta na Secretaria da Diretoria do Foro desta Comarca, sendo 
vedada a extração de cópia ou retirada em carga destes autos, permitindo-se 
apenas as vistas em balcão deste feito. 

Diante do exposto, indeferem-se os recursos e 
determina-se a publicação do gabarito oficial e da classificação dos candidatos. 

 
Primavera do Leste –MT, 03 de julho de 2018. 

 
 
 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 
Juiz Diretor do Foro 

 
 
 
 

Cleide Vivian de Oliveira Neves 
Membro da Comissão 

Matrícula 9157 

Antônio Pereira Neto 
Membro da Comissão 

Matrícula 20543 
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PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA 
O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – 

CEJUSC DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 
 

EDITAL N.º 003/2018 
 

 
O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE 

DIREITO MYRIAN PAVAN SCHENKEL, Coordenador(a) do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC,  no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com a Lei Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007, o 
Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e alterações posteriores, 
e o Provimento nº 15/2016-CM,  torna pública a abertura do Processo Seletivo para 
Credenciamento de Conciliadores conforme a oferta de vagas relacionadas no 
Anexo I deste Edital, mediante as seguintes condições:  

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela Comissão de 

Apoio ao Teste Seletivo instituída pela Portaria nº 042/2018, de 27/04/2018, 
composta pelos seguintes membros: 
 
Presidente: Myrian Pavan Schenkel – Juíza Coordenadora do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC; 
Secretária: Marina Soares Borges Vital – Gestora Judiciária do CEJUSC; 
Membro: Migueloncito dos Santos - Gestor Judiciário; 
Suplente: Lidiane Memória Campos – Gestora Judiciária. 

 
1.2 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da 

função de Conciliador e far-se-á mediante prévia inscrição, que os habilitará a se 
submeterem à prova de múltipla escolha. 

 
1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de Magistrado ou de 
Servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder 
Judiciário, de acordo com a Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça. 

 
1.4 Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição 

de Auxiliares da Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo 
empregatício e responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, 
devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade junto ao Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso. 

 
2. DAS VAGAS 
 
2.1 A seleção visa à formação do cadastro de reserva e ao credenciamento de 01 

(uma) vaga para Conciliador do CEJUSC da Comarca de Primavera do Leste 
insertas no Anexo I deste Edital, e de outras que vierem a surgir até a validade 
da seleção. 
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2.2 Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que ficarem para o 

cadastro de reserva também poderão ser aproveitados e nomeados para as 
vagas eventualmente existentes nas Varas e Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais da Comarca, caso seja do interesse do(a) respectivo(a) magistrado(a) 
responsável por aquela(a) unidade(s). 

 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
3.1 De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) e nº 

9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei 
Complementar Estadual n. 270/2007 e suas alterações posteriores, e nos 
Provimentos n.º 040/2008-CM e 15/2016-CM, no ato do credenciamento os 
candidatos deverão atender as seguintes exigências:  

 
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do 
artigo 12, §1º, da Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

 
c) Ser bacharel em Direito por Universidade com curso autorizado ou 

reconhecido pelo Ministério da Educação, e, preferencialmente, com mais de 
dois anos de formado; 

 
d) Ter idade mínima de 18 anos; 
 
e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação 

de natureza cível;  
 
f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde 

pretenda exercer a função; 
 
g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias; 
 
h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou 

entidade associativa; 
 

i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca 
ou termo dela, bem como do risco de comprometimento ou necessidade do 
serviço judiciário, poderá ser dispensado o requisito do item c. 

 
 
 
4. DA REMUNERAÇÃO 
 
4.1 O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente 
indenizatório, pelas suas atuações em favor do Estado, observando-se o teto 
máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo de Técnico Judiciário, 
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previsto na Classe A, Nível I, obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, de 
acordo com o movimento forense da Unidade: 
 

 
 
 

Audiências 
designadas para o 
conciliador no mês 

 
Valor do abono por audiência com: 

 

Presença das 
partes, com 
conciliação 
positiva 
 

Presença das 
partes, sem 
conciliação 
positiva 

Ausência do autor, do 
réu ou de ambos, 
devidamente citados 
e/ou intimados 
 
 

Até 50  0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 

De 51 a 100  0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 

De 101 a 150  0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 

Acima de 150  0,5 UPF/MT 0,2  UPF/MT 0,17 UPF/MT 

 
4.2.1 Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, 
sendo vedado, em qualquer caso, pagamento retroativo. 
 
4.2.2 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se 
permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o referido teto. 
 
4.2.3. O candidato declara-se ciente e concorde com a sistemática de avaliação do 
desempenho qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei 
Complementar Estadual nº 270/2007, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 
513/2013. 
 
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
5.1 São atribuições do Conciliador: 
 

a) abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou 
do Juiz Leigo, e aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando 
restabelecer a comunicação e promover o entendimento entre as partes; 

b) verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e 
realizar desde logo a conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, 
como a mediação ou arbitragem;  

c) redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do(a) 
magistrado(a) competente; 

d) certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das 
sessões que tenha realizado; 

e) tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de 
conciliação; 

f) preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor 
judiciário, para certificar, e ao magistrado, para atestar. 
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5.2 São deveres do Conciliador: 
 

a) observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de Processo 
Civil (Lei nº 13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015, 
art. 2º) e no Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo 
III da Resolução nº 125/2010 do CNJ); 

b)  aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando 
restabelecer a comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 
2º, do Provimento nº 15/2016-CM);  

c) assegurar às partes igualdade de tratamento; 
d) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou 

suspeição; 
e) manter rígido controle dos processos em seu poder; 
f) não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à 

homologação do(a) magistrado(a); 
g) comparecer, pontualmente, no horário de inicio das sessões de conciliação e 

não se ausentar, injustificadamente, antes de seu término; 
h) agir sob a orientação do(a) magistrado(a); 
i) tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do 

Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, 
Servidores e Auxiliares da Justiça; 

j) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
k) utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário; 
l) não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o 

período do credenciamento; 
m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de 

Justiça. 
 
6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1 A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
6.2 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, na 
Central de Administração do Fórum da comarca de Primavera do Leste, localizado à 
Rua Benjamim Cerutti, nº 252, Bairro Parque Castelândia, no período de 
09/07/2018 a 03/08/2018, no horário das 12h às 19h, mediante 
preenchimento do formulário constante do Anexo II.  
 
6.2.1 O pedido de inscrição será dirigido à Juíza Presidente da Comissão de Apoio 
ao Teste Seletivo, podendo ser realizadas pessoalmente, ou por meio de um 
procurador devidamente habilitado, ou, também, pelo correio, o qual deverá ser 
postado até o dia 03/08/2018, hipótese em que será considerada como data da 
inscrição aquela constante do carimbo de postagem dos correios. 
 
6.2.2 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado no local da realização das provas. 
 
6.3 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de 
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excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que 
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
 
6.4 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência 
Social, que deverá ser informado na Ficha de Inscrição. 
 
6.5 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo 
correio eletrônico. 
 
6.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da 
inscrição e, em caso de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá 
apresentar no dia da realização da prova, além da fotocópia da mesma cédula, cópia 
da certidão de casamento ou da decisão judicial que justifique a discordância. 
 
6.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das 
provas, deverá solicitar atendimento especial para tal fim, mas não haverá 
compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da prova. 
 
7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 
 
7.1 Será disponibilizada no átrio do Fórum e no CEJUSC, até o dia 10 agosto de 
2018, a lista com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se 
indeferidas as que ali não constarem. 
 
7.2 Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado 
de prova pré-constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste 
Seletivo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do resultado, 
devendo ser entregue pela mesma forma que foram realizadas as inscrições. 
 
8. DA PROVA 
 
8.1 O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de 
prova objetiva que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada 
uma 05 (cinco) alternativas de respostas, das quais apenas uma será considerada 
correta.   
 
8.2 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe 
sendo atribuída notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
8.3 As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo 
IV do presente Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 
 
 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 

 
 
 

Objetiva 
 

Língua Portuguesa 
Direito Constitucional 
Direito Civil 
Direito Processual Civil 
Direito Penal 
Direito Processual Penal 
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8.4 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo. 
 
8.5 A Prova Objetiva será aplicada, provavelmente, no dia 26 de agosto de 2018, 
das 13 às 17 horas, na Faculdade UNIC, nesta Comarca. 
 
8.6 O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas 
com antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de 
documento de identidade original. 
 
8.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após 
o horário fixado para seu início. 
 
8.8 Só será permitido o acesso à sala de prova ao candidato que apresentar o 
documento de identidade, cujo número registrou na Ficha de Inscrição. 
 
8.8.1 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por 
Comando Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou 
Corpo de Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício 
profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; 
carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha como 
identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação 
(somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 
1997, e dentro do prazo de validade). 
 
8.8.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 
das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no máximo, trinta dias. 
 
8.9 O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou 
desacompanhado do Fiscal não pode retornar em hipótese alguma. 
 
8.10 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão 
retirar-se do local simultaneamente. 
 
8.11 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo 
alegado. 

Política Judiciária de Tratamento Adequado dos 
Conflitos 
Lei dos Juizados Especiais 
Legislação Específica 
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8.12 O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a 
realização da prova como justificativa de sua ausência. 
 
8.12.1 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do certame. 
 
8.13 Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre 
candidatos, nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material 
de consulta. 
 
8.14 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta 
esferográfica azul ou preta, que será o único documento válido para a correção das 
provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese 
alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
 
8.14.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de 
respostas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 
8.15 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 
 

a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
d) preenchida fora das especificações.  

 
8.16 O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas, levando 
o caderno de provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário 
previsto para o seu término. 
 
8.17 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o 
candidato que, durante a sua realização: 
 

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou 
impresso que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com 
outro candidato; 
c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, 
receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado 
para a sua realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha 
de texto definitivo; 
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i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 
respostas, na folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso. 

 
8.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
 
8.19 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro 
da equipe de aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao 
seu conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação. 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
 
9.1 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da 
folha de respostas, será igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato 
esteja em concordância com o gabarito definitivo da prova. 
 
9.2 O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos pontos 
obtidos nos itens que a compõem. 
 
9.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior 
a 50 (cinquenta) pontos. 
 
9.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem 
decrescente da nota final. 
 
10. RECURSOS 
 
10.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar 
da Prova Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao 
Juiz responsável pelo Processo Seletivo, da Comarca para qual está concorrendo, 
por petição fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro 
dia útil subseqüente ao da divulgação do resultado. 
 
10.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões 
impugnadas, sendo desconsiderado o recurso em duplicidade. 
 
10.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, 
que apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos 
próprios, conforme determinado pelos Editais e Comunicados. 
 
10.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará 
a publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, 
processando-se o resultado da Prova Objetiva. 
 
10.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de 
terem recorrido. 
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10.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedido de revisão de recurso, recurso de 
recurso e/ou de gabarito definitivo. 
 
10.7 A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o 
local da ciência do parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz 
responsável pelo Processo Seletivo. 
 
11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
11.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será 
feita por meio de Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico bem como divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br 
– serviços – credenciamento. 
 
11.2 Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão 
sempre os nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 
 
11.3 Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de 
prioridade: 
 

I – for mais idoso; 
II – exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário; 
III – exerceu função no Poder Judiciário; 
IV – frequentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Capacitação em 
técnicas de mediação judicial, conforme resolução n. 125/2010-CNJ 
V- apresentou maior tempo de formação em nível superior; 
VI- exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio); 
VII – tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária 
Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos. 
 

12. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
12.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça. 
 
13.  DO CREDENCIAMENTO 
 
13.1 A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas 
destinadas ao cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de 
classificação final e o prazo de validade da seleção. 
 
13.2 Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, na ordem de classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que 
surgirem dentro do prazo de validade da seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, 
admitida uma única prorrogação. 
 
13.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, 
dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de 
descredenciamento. 
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13.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte 
documentação: 
 

a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do 
Registro na Previdência Social; 

b) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV). 
d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que 

não está filiado a partido político e que não representa órgão de classe ou 
entidade associativa; 

e) Cópia do diploma ou atestado de conclusão de curso superior em Direito por 
Universidade com curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da 
Educação; 

f) Atestado de sanidade física e mental; 
g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos 

de mediação e arbitragem; 
h) Curriculum Vitae. 

 
13.3.1 Os documentos de que trata o subitem anterior deverão ser entregues na 
Central de Administração desta Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias, após a 
publicação do resultado final do Processo Seletivo. 
 
13.4 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de 03 
(três) dias para se apresentar ao Juiz responsável pela unidade, na Comarca para a 
qual o candidato foi aprovado, devendo, nesse momento, assinar o Termo de 
Compromisso e Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da 
função. 
 
13.5 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á à nomeação dos 
demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 
 
13.5.1 Quando convocado e apresentados os documentos do subitem 13.3, o 
candidato que não tiver interesse na designação deverá declará-lo expressamente, 
podendo requerer sua inclusão para ocupar a última posição na lista de 
classificação. 
 
13.5.2 O candidato que não apresentar os documentos exigidos no Edital para 
credenciamento não poderá ser designado para o exercício das funções, nem 
remanejado para a última posição na lista de classificação. 
 
13.6 Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as 
funções de conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, 
não sendo possível, por meio de plataforma de educação à distância – EAD. 
 
13.7 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de 
inscrição, o candidato deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela 
unidade para a qual for credenciado. 
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14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos 
eventos desse Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
14.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito 
o credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, 
nos documentos, na inscrição ou na realização das provas. 
 
14.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os 
procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos 
comunicados, avisos e demais instrumentos que forem publicados. 
 
14.3.1 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, 
comunicados, resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum, 
e/ou no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, e/ou publicados no Diário da 
Justiça Eletrônico. 
 
14.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento, que lhe disser 
respeito, circunstância que será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado. 
 
 
 E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 
presente Edital. 
 
 

Primavera do Leste-MT, 05 de julho de 2018. 
 
 
 
 

MYRIAN PAVAN SCHENKEL 
Juíza Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC 
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ANEXO I 

 

QUADRO DE VAGAS  

 
 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

UNIDADE VAGAS 

CEJUSC 1+CR 
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ANEXO II 
 

 
ESTADO DE MATO GROSSO                                               

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR 

INSCRIÇÃO N.º    Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão Expedidor: Data de Expedição CPF: 

Título de Eleitor: Zona: Seção 

Registro na Previdência Social: 

PIS/PASEP: 

Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo: M (     ) F (     )  Canhoto (    )       Destro (    ) 

Filiação 

Pai:________________________________________________________________________ 

Mãe:_______________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: 

 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

E-mail 

Nível de Instrução: 

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito: 

Data da conclusão do curso: Cidade: UF: 

Local de Trabalho: 

Endereço: 

Telefone: 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de 
Conciliador do CEJUSC da Comarca de Primavera do Leste exigido por meio do Edital Nº 
003/2018, e a eles me sujeito integralmente. 
 
Assinatura: 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 

NOME DO CANDIDATO (A): 
 
 
 

CPF: RG: CÔNJUGE: 

 
 
 

  

 
PAI: MÃE: 

 
 
 

 

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 
 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 

AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE 

OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  
 
 (      )SIM                                             (      )NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO 
RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 
SETOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 
ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
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ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal 
e Verbal. Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de 
tempos e modos verbais. Vozes do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. 
Regência Nominal e Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. 
 
2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 
Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. 
Mandado de Segurança. Habeas Corpus. Recurso Extraordinário. 
 
3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos 
jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – 
classificação, aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade 
móvel e imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da 
propriedade móvel e imóvel) Prescrição e Decadência. Direito do Consumidor. Lei 
8.078/90 (CDC). 
 
4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Auxiliares da 
Justiça. Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e Centros Judiciários de Solução 
de Conflitos (artigos 165 a 175). Da audiência de conciliação ou mediação (art. 334 
e §§ do CPC). Causas de impedimento e suspeição. Instrução e Julgamento. 
Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de Documento ou Coisa. Prova 
Documental. Prova Testemunhal.  
 
5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de 
penas. Tipos Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. 
Trânsito. Ambientais. Da Aplicação da Pena. Execução Penal. Código do 
Consumidor (penas). Lei do Porte de Arma. Conversão da Pena de Prestação de 
Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade. 
 
6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. 
Da Ação Penal. Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da 
Sentença. 
 
7. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS 
CONFLITOS: Resolução nº 125/2010-CNJ. Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação). 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC 
e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Resoluções 
nº 12/2011-TP, nº 007/2012-TP e nº 009/2012-TP. Regimento Interno e Ordens de 
Serviço do NUPEMEC/TJMT (disponível em http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/ 
C/23927) 
 
8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual 
nº 6.176/03. Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do 
Estado de Mato Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais. 
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9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos 
Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como 
Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGIMENTO 
INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 
10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 
9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (Institui o Código de Trânsito Brasileiro) - LEI 
ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, DE 31 DE 
AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA 
Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N 38, DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá 
outras providências). 
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PORTARIA Nº 042/2018 
 
 

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 
- MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 
FORO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO 
LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. 

 
 
CONSIDERANDO decisão prolatada pelo Vice-

Diretor-Geral do e. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos de Pedido de 
Abertura de Processo Seletivo (CIA 0041258-17.2017.8.11.0000), na qual foi 
autorizada a abertura de Processo Seletivo de Conciliador na Comarca de 
Primavera do Leste-MT,  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - FORMAR a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de Conciliador a ser realizado pela Diretoria 
do Foro da Comarca de Primavera do Leste-MT, composta pelos seguintes 
membros: 

 
- Dra. Myrian Pavan Schenkel - Presidente; 
- Marina Soares Vital Borges - Secretária; 
- Migueloncito dos Santos – Membro; 
- Lidiane Memória Campos – Suplente. 

 
P.R.I. 
 
CUMPRA-SE, dando-se ciência. 
 
Primavera do Leste-MT, 03/07/18. 
 
 
 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE QUERÊNCIA 
 

EDITAL N°. 14/2018/DF 
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega Miranda 
Rezende de Britto  Juiz de Direito e Diretor do Foro, desta Comarca de Querência - MT, 
no uso de suas atribuições legais e na forma da  Lei, 

TORNA público o RESULTADO FINAL do Processo 
Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível Superior desta Comarca, em 
conformidade com o Edital n°. 014/2012/PRES, de 16 de julho de 2012 e Edital n°. 
2/2018. 
CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA 
 
CURSO: ADMINSTRAÇÃO 

COLOCAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO NOTA CURSO 

1o CESAR AUGUSTO PLETSCH 34 8,50 Administração 
6° Semestre 

2o PRISCYLLA COSTA ANDRADE 30 7,50 Administração 
2° Semestre 

 
 
 
CURSO: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

COLOCAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO NOTA CURSO 

1o GESICA APARECIDA OJEDA 28 7,00 Superior Tec. em 
Gestão de 
Recursos 
Humanos 

3° Semestre 
 

2° EDNA MIRANDA SOUSA      27       6,75 Superior Tec. em 
Gestão de 
Recursos 
Humanos 

2° Semestre 
 

 

FICAM os candidatos aprovados devidamente cientes que, 
quando convocados terão o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentar os documentos 
descritos no item 10.3 do Edital n°. 014/2012/GSCP, de 16.06.2012. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 
presente Edital, que será publicado no átrio do Fórum. 
 

Querência – MT, 5 de junho de 2018. 
 
 
 

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto                                   
                                                  Juiz  de Direito e Diretor do Foro 
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