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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002250-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI DIAS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DIAS AMORIM PIRES DA SILVA (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para comparecer à Secretaria da 

Primeira Vara Cível a fim de subscrever o Termo de Curatela Provisória, no 

prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000283-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

informação trazida pela Sra. Perita Judicial sob Id 14194379, no prazo de 5 

(cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000151-86.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON VALDOMIRO PEDROSO BRUM (RÉU)

 

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 de suspensão 

deferido sob Id 12445876 ; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 96938 Nr: 5437-38.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza da Cruz Maçaneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rural S/A, Estado de Mato Grosso, 

Aderley José da Silva, Consignum - Programa de Controle e Gerenciador 

de Margem Ltda, CredVida Servicos Auxiliares de Credito Ltda- Me, Dinnea 

Mara Bueno de Godoi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT, Wagner Jeferson Miranda - OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Amâncio Nazário 

Filho - OAB:16.491-MT, Carlos Eduardo Furim - OAB:6543/MT, Felipe 

Gazola Vieira Marques - OAB:16.846/A-MT, Rosana de Barros 

Bezerra Pinheiro Espósito - OAB:4.531, Sérgio dos Santos Sette 

Câmara - OAB:OAB/MG 51.452

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação da parte requerida, Cred Vida 

Serviços Auxiliares de Crédito-ME, na pessoa do advogado Carlos 

Eduardo Furim, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

procuração (artigo 104, “caput” e § 1º, do CPC/15), com o fim de 

regularizar sua representação processual e, em igual, prazo manifestar 

quanto a proposta de honorários periciais formulado pela empresa 

nomeada, sob pena de desentranhamento da petição de fls. 258/259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56493 Nr: 1124-39.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andrea do Amaral de 

Paula - OAB:PR/26866, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, 

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 96938 Nr: 5437-38.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza da Cruz Maçaneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rural S/A, Estado de Mato Grosso, 

Aderley José da Silva, Consignum - Programa de Controle e Gerenciador 

de Margem Ltda, CredVida Servicos Auxiliares de Credito Ltda- Me, Dinnea 

Mara Bueno de Godoi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT, Wagner Jeferson Miranda - OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Amâncio Nazário 

Filho - OAB:16.491-MT, Carlos Eduardo Furim - OAB:6543/MT, Felipe 

Gazola Vieira Marques - OAB:16.846/A-MT, Rosana de Barros 

Bezerra Pinheiro Espósito - OAB:4.531, Sérgio dos Santos Sette 

Câmara - OAB:OAB/MG 51.452

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, acerca da 

devolução da correspondência pela EBCT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69721 Nr: 2692-22.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ronaldo Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cleudemir Mulizine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B/MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

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

OAB:13616/MT

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Antonio Ronaldo 

Rodrigues da Cunha contra Antônio Claudemir Mulizine, ambos 

devidamente qualificados.

 A inicial veio instruída com diversos documentos.

Entre um ato e outro, as partes informaram nos autos que houve se 

compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação, bem como pela 

suspensão do feito e consequentemente da hasta pública designada para 
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a data de 16 de julho de 2018 (fls. 168/170).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Com o intuito de preservar os princípios da celeridade e economia 

processual, e considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes e juntado às fls. 168/170, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

decisão, uma vez que são eles maiores, capazes e estão devidamente 

representados, assim como os direitos em questão são disponíveis.

Considerando que a extinção do feito ficará condicionada ao cumprimento 

integral do acordo conforme requerido pelas partes, nos termos do art. 

313, inciso II, do CPC/2015, SUSPENDO o trâmite do feito até o fim do prazo 

convencionado entre as partes.

1) Decorrido o prazo da suspensão, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente para dizer acerca do cumprimento 

integral do acordo.

2) Após, cumprida a determinação anterior, ou decorrido o prazo para 

tanto, CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

3) OFICIE-SE a leiloeira acerca do presente acordo.

CUMPRA-SE com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138092 Nr: 1954-24.2016.811.0007

 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: Associação Rural Nova Mandacaru, Sergio Gomes 

Grandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Carvalho - Espólio, Vitória da Riva 

Carvalho

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199/MT, Luana Liporace Pires da Silva - 

OAB:12223

 Vistos.

A parte embargada informou oralmente que pretende realizar acordo para 

por fim a lide, juntando ainda aos autos o pedido de fl. 270, expondo que 

há informações da existência de precatório que poderia ser objeto da 

convenção, solicitando ao Juízo que oficia-se o Município de Alta 

Floresta-MT para informar a situação do precatório em tela.

DIGA a parte embargante sobre o pedido de fl. 270, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Consigna-se que a inércia configurará na concordância tácita do pedido.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000491-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA CRISTINA BERGER BARBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO)

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VINICIUS GARCIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1000491-30.2016.8.11.0007 INVENTÁRIO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente 

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

Manifestação da Fazenda Pública Estadual de ID. 11395967, bem como 

acerca do Parecer do Ministério Público no documento de ID. 11167973, 

para manifestação no prazo de cinco (05) dias. Alta Floresta-MT, 16 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002325-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA VALENTE TREVISAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CIPRIANI OAB - MT21468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte ré para manifestação acerca do pedido de 

desistência de ID 13974868, no prazo de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000596-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS AGUIAR (REQUERENTE)

LOURIVAL DE LIMA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 17 da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 

cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA GARCIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

EDSON DOS SANTOS (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000763-53.2018.8.11.0007 

AUTOR: ANGELICA GARCIA DOS SANTOS RÉU: SECRETARIA DE SAUDE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Edson dos Santos, representado por sua esposa 

Angelica Garcia dos Santos ajuizou demanda em face do Estado de Mato 

Grosso objetivando o necessário para o restabelecimento de sua saúde. 

Contudo, no curso do procedimento, foi informado o óbito do autor, 

conforme certidão de fl. 81. É o breve relatório. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, verifico que o autor faleceu, consoante relatado, 

razão pela qual, nos termos do art. 485 do CPC, extingo o processo. No 

que tange aos honorários sucumbenciais, merece acolhimento o pedido de 

fls. 77/80 para a fixação da verba honorária a ser paga pelo ente 

demandado em razão da aplicação do princípio da causalidade, nos 

moldes da jurisprudência do tribunal de nosso estado[1]. Sopesando os 

critérios estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que o arbitramento 

em percentual do valor da causa resultaria em valor irrisório e sem 

conformidade com a atuação do causídico da parte autora. Isento de 

custas. Havendo o trânsito em julgado e nada sendo requerido em até 15 

dias, arquive-se, com as baixas atinentes. Às providências. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito [1] “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - 

TRATAMENTO CIRÚRGICO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – MORTE DO 

REQUERENTE – PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO 

FEITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. O falecimento da parte autora, no curso do processo que 
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visava compelir os entes públicos à dispensação de tratamento cirúrgico, 

implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse 

processual, com a consequente extinção do feito. 2. A extinção do feito, 

decorrente da perda superveniente do interesse de agir, não veda a 

condenação da parte que deu causa à instauração da demanda, ao 

pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade. 

(...) (ReeNec 4424/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, 

Publicado no DJE 03/05/2017; Apelação / Remessa Necessária 

72666/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 

20/12/2016).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63252 Nr: 3020-83.2009.811.0007

 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: Luan de Araujo de Paula, Neliam Francisca de Araújo de 

Paula

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

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

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

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

autora acerca do seu desarquivamento, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

decorrendo o prazo sem manifestação retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 92046 Nr: 644-56.2011.811.0007

 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: Gilberto Santana de Melo, Roseli de Lourdes de Melo

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

Colonização Ltda - EPP

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:3624/MT

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, requerendo o que entender 

de direito, em atendimento à decisão de fls. 150.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003372-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVERIO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão sob ID 

14187074.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003333-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELURI DE SOUZA SA (RÉU)

 

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 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da certidão 

sob ID 13333467.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001410-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DONIZETI CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001410-48.2018.8.11.0007 Vistos etc. Cuidam os 

autos de ação cautelar de exibição de documentos movida por JOSÉ 

DONIZETI CANDIDO em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Sob o 

ID 13574868, fora determinada a intimação da parte autora para 

comprovar nos autos sua impossibilidade para o pagamento das custas e 

despesas processuais. Ato contínuo, a parte requerente peticionou nos 

autos (ID 13691021), desistindo de prosseguir com a presente ação. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, verifico que ainda 

não houve triangularização da relação processual, ante a ausência de 

citação da parte ré, razão pela qual, a extinção do presente feito 

independe de concordância desta última. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Sem custas e honorários sucumbenciais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, devidamente 

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

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 19 de junho de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-52.2018.8.11.0007

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:

ANTONIO CELSO ARAUJO SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001261-52.2018.8.11.0007 Vistos. 1) INDEFIRO o 

pedido de remoção do bem, realizado sob o ID 13567932, vez que sequer 

fora recebida a inicial, sendo determinada a sua emenda na decisão sob o 

ID 13002732, sem o atendimento pela parte autora até a presente data. 2) 

Tocante ao pedido de dilação de prazo, realizado sob o ID 13468830, 

CONCEDO o prazo IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da determinação sob o ID 13002732. 3) Após o prazo do item 

“2”, com ou sem o aporte do determinado, CERTIFIQUE-SE e façam-se os 

autos conclusos imediatamente. Às providências. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 25 de junho de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003267-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003267-66.2017.8.11.0007 Vistos. Acerca da 

manifestação sob o ID 13182320, vista dos autos à parte autora, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-se os autos conclusos para 

sentença. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 25 de junho de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59397 Nr: 4084-65.2008.811.0007

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daruich Hammoud

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARUICH HAMMOUD - OAB:8101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito deferido nesta ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 152130 Nr: 2097-76.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 152564 Nr: 2311-67.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12242 Nr: 900-48.2001.811.0007

 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): G. Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

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

OAB:3624/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130308 Nr: 5314-98.2015.811.0007

 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: Idalina dos Santos Cipriano

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

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59397 Nr: 4084-65.2008.811.0007

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daruich Hammoud

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARUICH HAMMOUD - OAB:8101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito deferido nesta ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69037 Nr: 2010-67.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSdS, MWSdS, LAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por A. J. S. de S.,M. W. S. de S. 

representados por sua genitora Luzia Aparecida Santiago em desfavor de 

Ademir José de Souza.

Com a inicial vieram os documentos de fls.12/16.

A inicial foi recebida à fl.18.

Entre um ato e outro, fora determinada a intimação pessoal da parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção (fl.82). Todavia, apesar de intimada a parte 

exequente quedou-se inerte, fl.86.

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Verifica-se que a parte exequente quedou-se inerte no 

atendimento de seu dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, eis que a parte exequente é beneficiária da 

gratuidade de justiça.

Incabível a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, eis que a parte Requerida não constituiu 

advogado nos autos.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108258 Nr: 3700-29.2013.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHdSF, Flaviana Aparecida dos Santos Urnau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR RODRIGUES FERNANDES - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SUTILO MARTINS - 

OAB:13182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Inicialmente, considerando o teor da certidão retro, nesta data lanço 

novamente a sentença retro com a conclusão devidamente correta.

 Trata-se de inventário negativo ajuizado por Maria Inês Soares em razão 

do falecimento de seu filho Valdemir Rodrigues Fernandes, ocorrido em 

13.12.2009.

 Entre um ato e outro, fora deferida a habilitação pleiteada às fls.20/22 em 

substituição à pessoa da ascendente do “de cujus”, tendo em vista a 

ordem de vocação hereditária esculpida no art. 616, II do CPC. Ademais, 

intimada a parte autora para manifestar acerca da cota ministerial de 

fls.37/38, quedou-se inerte cf. certidão de fl.42.

 Determinação à fl.43 visando proceder a intimação pessoal da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, a qual restou negativa cf. teor da certidão encartada à 

fl.46.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sem delongas. Verifica-se que a parte Autora intimada na pessoa de seu 

patrono, quedou-se inerte no atendimento de seu dever processual, em 

flagrante abandono da causa (certidão de fl.42).

Ademais, considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça mencionando 

que não encontrou o endereço da parte autora e que foram indagadas 

diversas pessoas em toda a rua e disseram não saber informar de quem 

se trata a pessoa Flaviana, ora representante legal da parte autora, o feito 

será extinto sem resolução de mérito, eis que é dever da parte autora 

manter seu endereço atualizado/correto e dar prosseguimento ao feito.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38517 Nr: 3913-16.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Churrascaria Cambalacho Ltda, Doraci Noboro 

Utsunomiya, Valneide Siebert Utsunomiya

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

OAB:12113-O/MT

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

OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

À fl. 132 a parte Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 

em sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem honorários cf. informado a fl.132.

CONDENO a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais pendentes.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108258 Nr: 3700-29.2013.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHdSF, Flaviana Aparecida dos Santos Urnau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR RODRIGUES FERNANDES - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SUTILO MARTINS - 

OAB:13182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de inventário negativo ajuizado por Maria Inês Soares em razão 

do falecimento de seu filho Valdemir Rodrigues Fernandes, ocorrido em 

13.12.2009.

 Entre um ato e outro, fora deferida a habilitação pleiteada às fls.20/22 em 

substituição à pessoa da ascendente do “de cujus”, tendo em vista a 

ordem de vocação hereditária esculpida no art. 616, II do CPC. Ademais, 

intimada a parte autora para manifestar acerca da cota ministerial de 

fls.37/38, quedou-se inerte cf. certidão de fl.42.

 Determinação à fl.43 visando proceder a intimação pessoal da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, a qual restou negativa cf. teor da certidão encartada à 

fl.46.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sem delongas. Verifica-se que a parte Autora intimada na pessoa de seu 

patrono, quedou-se inerte no atendimento de seu dever processual, em 

flagrante abandono da causa (certidão de fl.42).

Ademais, considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça mencionando 

que não encontrou o endereço da parte autora e que foram indagadas 

diversas pessoas em toda a rua e disseram não saber informar de quem 

se trata a pessoa Flaviana, ora representante legal da parte autora, o feito 

será extinto sem resolução de mérito, eis que é dever da parte autora 

manter seu endereço atualizado/correto e dar prosseguimento ao feito.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010258-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010258-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA CHAGAS EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. Efetuada a 

penhora eletrônica do valor objeto de execução, a parte executada 

apresentou embargos à execução, sendo os mesmos improvidos em sede 

Recursal e condenada ao pagamento de honorários advocatícios (ID nº. 

13826993). Transitado em julgado o acórdão, a credora informa a conta 

para transferência do valor penhorado, bem como a intimação da 

devedora para efetuar o pagamento do valor remanescente, apresentando 

planilha atualizada do débito, conforme consta no evento nº. 13843502. Já 

o devedor comprovou no feito o pagamento dos honorários advocatícios 

(Id 13923142). Em cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte executada 

para manifestar sobre o levantamento dos valores depositados no 

processo, em 05 (cinco) dias. Intime-se a credora para, em cinco dias, 

manifestar sobre a petição juntada no Id nº 13923142. Em caso de 

concordância expressa ou tácita do devedor e observado o prazo 

previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico de liberação dos valores depositados judicialmente em 
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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 a credora 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. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se 

a parte sucumbente para pagamento, em 05 (cinco) dias, procedendo-se 

de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Intimem-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: 1001496-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REFRILABOR REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDROPLAN VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PETERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA OAB - SC16231 (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 13214637 foi interposto 

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

13214823 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

13214637, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR APARECIDA GAMAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SL DROGARIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001350-75.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROZIMAR APARECIDA 

GAMAS NEVES REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. CERTIFIQUE-SE quanto a intimação da parte 

requerida para manifestar sobre o levantamento do valor bloqueado 

judicialmente, em cinco dias. Em caso negativo, INTIME-SE, conforme 

determinado no ID nº 13843070. Cumprido o disposto acima, em caso de 

concordância expressa ou tácita da parte ré e observado o prazo previsto 

no artigo 1º, §1º do Provimento retro mencionado, autorizo, desde já, a 

expedição de alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da farmácia credora. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar impugnação. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 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: 1001338-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO SIMOES PAGNONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001338-61.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALANA COUTINHO SIMOES 

PAGNONCELLI REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Diante da recalcitrância dos requeridos em 

cumprir a decisão proferida no presente feito, consistente no fornecimento 

para a parte autora do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg/0,4 ml, 

verifico que o pleito de bloqueio de valores das contas públicas dos 

demandados se revela medida imprescindível no caso em apreço, 

objetivando assegurar o efetivo direito fundamental à vida e à saúde da 

parte autora, senão vejamos. Com efeito, a legislação pátria, notadamente 

no artigo 536, § 1º do NCPC, autoriza a aplicação de medidas enérgicas 

tendentes a fazer cumprir os comandos judiciais, sobretudo quando a 

multa estabelecida não tem se manifestado apta a inibir o descumprimento 

da ordem concedida. Não podemos olvidar que a saúde e a efetiva 

prestação jurisdicional são direitos fundamentais consagrados na 

Constituição Federal (artigo 5º, XXXV e artigo 196 da Carta Magna) e por 

isto devem ser arduamente defendidos, sob pena de desmoralização do 

Poder Judiciário e de desvalorização do ser humano, ofendendo, inclusive, 

a dignidade da pessoa. No caso em tela, verifica-se nitidamente a 

recalcitrância dos requeridos, especialmente dos Gestores Estadual e 

Municipal de Saúde, em cumprir a decisão judicial proferida no bojo da 

presente ação, o que revela o descaso do Poder Público com a saúde das 

pessoas e com o Poder Judiciário, motivo pelo qual entendo necessário o 

bloqueio judicial em contas bancárias dos requeridos para a efetivação da 

tutela jurisdicional. É cediço que a negativa de fornecimento do tratamento 

médico necessário, cuja ausência gera risco à vida, é ato que, por si só, 

viola direitos indisponíveis, pois a vida e a saúde são bens jurídicos 

constitucionalmente tutelados em primeiro plano. Nestas hipóteses 

entende-se que o direito à saúde deve prevalecer sobre o princípio da 

impenhorabilidade dos recursos públicos, sendo possível o bloqueio de 

conta bancária da Fazenda Pública, com fundamento no art. 536, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil. Neste sentido os seguintes precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. 

CABIMENTO. ART. 461, § 5º, E ART. 461-A DO CPC. DECISÃO MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A negativa de fornecimento de 

um medicamento de uso imprescindível, cuja ausência gera risco à vida ou 

grave risco à saúde, é ato que, per se, viola direitos indisponíveis, pois a 

vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em 

primeiro plano. 2. O bloqueio da conta bancária da fazenda Pública possui 

características semelhantes ao seqüestro e encontra respaldo no art. 461, 

§ 5º, do CPC, uma vez tratar-se não de norma taxativa, mas 

exemplificativa, autorizando o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as medidas assecuratórias para o cumprimento da tutela 

específica. 3. O direito à saúde deve prevalecer sobre o princípio da 

impenhorabilidade dos recursos públicos. Nas palavras no Min. Teori 

Albino Zavascki, pode-se ter por legítima, ante a omissão do agente estatal 

responsável pelo fornecimento do medicamento, a determinação judicial do 

bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito 

prevalecente (REsp 840.912/RS, Primeira Turma, julgado em 15.2.2007, DJ 

23.4.2007). 4. Não há que se sujeitar os valores deferidos em antecipação 

de tutela ao regime dos precatórios, pois seria o mesmo que negar a 

possibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando o 

Supremo Tribunal Federal apenas resguarda as exceções do art. 1º da Lei 

9.494/97. Precedente. Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª T. – AgRg 

no REsp 935083/RS – rel. Min. Humberto Martins – v.u. – j. 02.08.2007 – DJ 

15.08.2007 – p. 268). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 

PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE MENOR 

PELO ESTADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL 

INDISPONÍVEL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PARQUET. ART. 127 

DA CF/88. PRECEDENTES. TUTELA ANTECIPADA. MEIOS DE COERÇÃO 

AO DEVEDOR (CPC, ARTS. 273, §3º E 461, §5º). BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NO TRATAMENTO E O 

SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS PELA 

FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO DIREITO À SAÚDE 

SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. RECURSO ESPECIAL 

A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (REsp 901.289/RS, Rel. Ministro TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2007, DJ 

01/10/2007, p. 237). No mesmo sentido segue a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “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 
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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.”(TJMT, AI, 107183/2013, 

DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014). Ante o 

exposto, considerando que a parte autora atendeu ao determinado no 

Provimento n.º 02/2015-CGJ, acostando aos autos três orçamentos, e 

sendo a medida pleiteada imprescindível para assegurar o efetivo direito 

fundamental à vida e à saúde, DEFIRO parcialmente o pedido formulado 

pela parte autora constante do Id. num. 13737888 e determino o 

BLOQUEIO do valor de R$ 3.870,00 (três mil oitocentos e setenta reais) 

nas contas bancárias da parte ré, via sistema Bacenjud, com fulcro no 

artigo 536, § 1º do NCPC, o que foi feito em gabinete. Saliento que, em 

virtude de se tratar de medicamento não disponibilizado pelo SUS, cujo 

bloqueio comprometeria demasiadamente o orçamento do Município de Alta 

Floresta e o fornecimento de atendimento necessário aos demais 

munícipes, a constrição judicial foi determinado somente sobre valores 

encontrados em contas do requerido Estado de Mato Grosso. Restando 

frutífero o bloqueio de valores, determino a transferência para a Conta 

Judicial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de forma 

eletrônica, já sendo feita em gabinete, anexando-se aos autos o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via 

malote digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do 

bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta 

Judicial, para que aquele Departamento promova com a máxima celeridade 

a devida vinculação da quantia aos presentes autos, consignando-se que 

trata de feito urgente que tutela direito à saúde. Em cumprimento ao 

Provimento n° 68/2018 do CNJ, intime-se a parte ré acerca do bloqueio 

judicial, consignando-se que em caso de ausência de impugnação no 

prazo de 05 (cinco) dias, o valor bloqueado será liberado oportunamente 

em favor da farmácia fornecedora da medicação. Após a concordância 

expressa ou tácita da parte ré quanto ao bloqueio judicial, intime-se o 

responsável pela Drogaria Ultra Popular para que proceda a entrega à 

parte autora de 90 (noventa) unidades de Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml, 

conforme o orçamento apresentado no Id. num. 13737917, consignando 

que a entrega de medicamento diverso ensejará no não pagamento da 

medicação entregue indevidamente; bem como para que remeta à 

Secretaria da 4.ª Vara desta Comarca a nota fiscal, o comprovante de 

entrega do medicamento e os dados da conta bancária para transferência 

do valor bloqueado da conta da parte ré. Concomitantemente, intime-se a 

parte autora para que providencie a imediata retirada dos medicamentos 

perante a Drogaria Ultra Popular, mediante apresentação de receita 

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

necessário. Alta Floresta/MT, 11 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: 1002470-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDA CORTES DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002470-56.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NIVALDA CORTES DA SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte 

requerente dos cadastros restritivos ao crédito. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos 

negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, 

não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, 

sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de 

inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação já designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010403-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V HIDALGO BELIDO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010403-29.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ 

EXECUTADO: V HIDALGO BELIDO - ME Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento parcial da condenação (petição ID nº 13507608 e 

14036959) e a parte autora concorda com o parcelamento, bem como, 

requer o levantamento do valor depositado, informando os dados 

bancários para depósito (ID nº 14092014). 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 a 
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credora 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. 

CUMPRA-SE integralmente a decisão de ID nº 14010896, sendo 

desnecessária a posterior remessa do processo conclusos para 

levantamento dos valores. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de 

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

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002472-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. (REQUERENTE)

G. D. (REQUERENTE)

S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOMES DA SILVA OAB - SP211487 (ADVOGADO)

EDSON GOMES DA SILVA OAB - SP325009 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002472-26.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: JACOMO DEZANETTI, SERGIO DEZANETTI, GLECIANI 

DEZANETTI Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha as custas 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 

do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, 

nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 12 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002454-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEOBALDO BLEICH (REQUERENTE)

LORI BLEICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002454-05.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: LORI BLEICH, TEOBALDO BLEICH REQUERIDO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Designo audiência para oitiva das 

testemunhas IRACI ROSA WANZKE e LAIANE MIRRILI DA CRUZ SOUZA, 

para o dia 13 de agosto de 2018, às 14h30min. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de julho 

de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002482-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. D. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002482-70.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: IRENI PEREIRA DE MORAIS REQUERIDO: RONALDO 

ADRIANO DOS SANTOS DA ROCHA Vistos. 1) Recebo a inicial e DEFIRO a 

gratuidade da justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

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

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

99, da Lei 13.105/15. 2) Processe-se o presente feito em SEGREDO DE 

JUSTIÇA (CPC/2015, artigo 189, II). 3) 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. 3.1) Logo, 

antes de apreciar o pedido liminar de guarda provisória dos menores 

GUILHERME MORAIS ROCHA, HELOISA MORAIS ROCHA e GRAZIELA 

MORAIS ROCHA, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de 

setembro de 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). 3.2) 

Cite-se a parte requerida pessoalmente e intime-se a parte requerente a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados 

ou defensores públicos, obrigatoriamente. 3.3) Os mandados direcionados 

à Requerente deverão conter apenas os dados necessários à audiência e 

NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). 

3.4) Consigne-se em nos mandados destinados a Requerente e ao 

Requerido 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. 3.5) Restando infrutífera a conciliação, 

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

independe de nova intimação. 4) Por imposição legal e por haver expressa 

menção da necessidade dos menores GUILHERME MORAIS ROCHA, 

HELOISA MORAIS ROCHA e GRAZIELA MORAIS ROCHA no recebimento 

dos alimentos e sendo certo que é desconhecida a renda mensal do 

requerido, FIXO os alimentos provisórios no importe 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo, ou seja, R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e 

vinte centavos), desde a citação. 5) Ciência ao Ministério Público Estadual. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de julho de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118057 Nr: 5992-50.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene do Prado Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:OAB/MT 16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls.81/81-v, todavia, considerando que o exequente 

esgotou os meios disponíveis para localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, determino a localização de bens via sistema 

INFOJUD e RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência 

bens e/ou valores e veículos registrados em nome da parte executada, 

conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a realização da penhora, nos 

termos requeridos.

 De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99824 Nr: 1332-81.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice da Silva Palandrani, Jaqueline do Lago Mochi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT

 Vistos.

 Primeiramente, esclareço que os alvarás foram devidamente expedidos.

Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos 

moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

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

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98947 Nr: 381-87.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercantil Astro de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Aurélio Armond

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

OAB:15825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 Primeiramente, esclareço que os alvarás foram devidamente expedidos.

Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos 

moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

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

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115378 Nr: 3711-24.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice da Silva Palandrani, Jaqueline do Lago Mochi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT, Gisela Alves Cardoso - OAB:7725/MT

 Vistos.

 Primeiramente, esclareço que os alvarás foram devidamente expedidos.

Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos 

moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

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

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111230 Nr: 6856-25.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Paulina da Silva

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

Colonização Ltda - EPP, Waldeir Bernardi, Maria Lucia Veiga

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:3624/MT

 Vistos.

 Primeiramente, esclareço que os alvarás foram devidamente expedidos.

Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos 

moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

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

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100851 Nr: 2333-04.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamiro da Cruz

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (fls. 165/166), para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários sucumbenciais e 

contratuais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais e contratuais, estes no percentual de 40% 

do valor auferido pela parte autora, devendo referidos valores serem 

depositados na conta indicada à fl. 168.

Ademais, expeça-se alvará judicial em favor da Parte Autora, devendo os 

valores serem depositados na conta indicada à fl. 168.

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

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

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126503 Nr: 3286-60.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henio Luiz Faitta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Polidorio

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

OAB:17.811-0 MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Eduardo Polidório - 

OAB:13.968

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 112/113, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 14 de 520



sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108761 Nr: 4221-71.2013.811.0007

 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): Alceu Decian

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Oscar Neves Machado 

- OAB:10496

 Vistos.

Defiro os pedidos de fl.79.

Proceda-se a intimação do executado para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida ou oferecer outro bem à penhora, visto que o bem 

oferecido anteriormente não foi aceito pela parte exequente.

Nos mais, caso após a intimação do executado este permaneça inerte, 

intime-se o exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar o valor 

atualizado da dívida, para eventual bloqueio on line de valores.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124031 Nr: 1849-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henio Luiz Faitta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Polidorio

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

OAB:17.811-0 MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Eduardo Polidório - 

OAB:13.968

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 106, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1232 Nr: 156-92.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Petrocínio Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boucault - OAB:MT 

4802-B, Maria José do Nascimento - OAB:17972-O/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Contra a Fazenda Pública ajuizada por 

JOSÉ PETROCÍNIO ALVES em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT.

Entre um ato e outro, realizou-se busca para a localização do endereço do 

Exequente (207), todavia, conforme certidão de fl. 212, tal diligência restou 

infrutífera.

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 A conduta da Parte Autora ao longo do processo denota sua desídia e 

desinteresse na continuidade do feito.

Como se sabe, é dever da Parte manter seu endereço atualizado e a Parte 

Autora deixou de fornecer seu novo endereço.

 Por outro lado, determina o art. 274, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, que as intimações dirigidas no endereço declinado na inicial 

presumem-se válidas. Vejamos:

 Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Logo, diante da inércia da Parte Autora, somente resta à extinção do 

presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 

485, parágrafo III, do Novo Código de Processo Civil.

Isenta a Parte Autora de custas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 149347 Nr: 618-48.2017.811.0007

 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): Dirceu Berlanda

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

- OAB:16.691-A/MT, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16555-A /MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 71, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).
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Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35055 Nr: 706-09.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABETE CRUZ

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

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

OAB:5091-B

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

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

 Vistos.

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

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

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

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

deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando maior 

publicidade possível e gerenciar a realização das praças e leilões 

unificados.

O bem encontra-se devidamente avaliado, conforme termo de avaliação de 

fls.256/257, não podendo ser parcelado.

 Intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 146647 Nr: 6381-64.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125976 Nr: 2980-91.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Siqueira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 156, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38993 Nr: 4278-70.2005.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Vieira da Silva Menezes Parga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Quirino de Menezes - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105179 Nr: 386-75.2013.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHFGdS, MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACFG

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18337/O

 Logo, diante da inércia da Parte Autora, somente resta à extinção do 

presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 

485, parágrafo III, do Novo Código de Processo Civil.Isenta a Parte Autora 

de custas processuais e honorários advocatícios.Por fim, tendo em vista a 

notícia de que o Executado Alcino Celso Ferreira Guimarães encontra-se 

segregado (fl. 136), DETERMINO a REVOGAÇÃO da prisão decretada do 

devedor de alimentos, colocando-o imediatamente em liberdade, salvo se 

por outro motivo não estiver preso.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA, que deverá ser cumprido imediatamente, inclusive, em regime 

de plantão judiciário.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102211 Nr: 3765-58.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Terraplanagem e Serviços LTDA 

(Carolina Terraplanagem), Luciane Ronise de Carvalho Matias, Osny da 

Costa Matias

 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:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 167).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de sessenta (60) dias, nos termos do artigo 

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

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de sessenta (60) dias, certifique-se e intime-se a parte 

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

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136561 Nr: 1143-64.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio dos Santos

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67552 Nr: 514-03.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Rodrigues de Carvalho 

Junior - OAB:MT/3735, José Valnir Texeira - OAB:3624/MT, Paulo 

Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT, Silvio Eduardo Polidório - 

OAB:13.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Vistos.

Analisando os autos verifico que, apesar de 02 (duas) vezes intimada 

para tanto, a Exequente deixou de esclarecer se pretende ser reparada 

mediante a recomposição da tutela específica em perdas e danos, ou seja, 

se pretende CONVERTER a obrigação de fazer em perdas e danos.

Logo, INTIME-SE a Exequente novamente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe se pretende ser reparada mediante a recomposição da tutela 

específica em perdas e danos, ou seja, se pretende CONVERTER a 

obrigação de fazer em perdas e danos ,sob pena de arquivamento.

Por fim, esclareço que análise do pedido de fl. 205 só se dará após a 

manifestação da Exequente.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125942 Nr: 2953-11.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Cesar Pinheiro Trindade

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Diante da impossibilidade de acordo, deverá o feito executório prosseguir, 

nestes termos, consigno que este juízo não possui acesso ao sistema 

ANOREG, motivo pelo qual tal diligência não será realizada.

Assim, intime-se o exequente para manifestar nos autos em 30 (trinta) 

dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14699 Nr: 170-03.2002.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Benetti

 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: Melori Estela Favetti - 

OAB:20251/O/MT

 Vistos.

Diante do pedido de fl.238, expeça-se alvará de levantamento do valor 

depositado em juízo, devendo 60% (sessenta por cento) ser depositado 

em favor do causídico que iniciou a ação, ou seja, o Dr. Renato Feliciano 

de Deus Nery, e, o percentual de 40% ao advogado que atuou ao final do 

processo, Dr. Renato Chagas Correa da Silva.

Proceda-se a intimação dos causídicos para que, em 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contas bancárias.

Após a expedição dos respectivos alvarás, ao Arquivo definitivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70635 Nr: 3607-71.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes da análise do pedido de fl.124, determino a intimação da parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, informar se tem interesse na busca dos 

bens elencados à fl.107-v, apresentando o local atualizado em que se 

encontram referidos bens.

Caso permaneça inerte, esclareço que os bens encontrados à fl.277, via 

Renajud, serão liberados de ofício por este juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70636 Nr: 3608-56.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 122, esclareço que os bens 

encontrados via sistema Renajud foram restritos de sua transferência, 

conforme comprovante de fl.105, assim, de acordo com o artigo 845, §1º, 

do Novo Código de Processo Civil, proceda-se a penhora dos veículos 

descritos à fl. 105 no endereço descrito à fl122-v.

Os bens a serem penhorados devem ser avaliados e depositados em 

poder do executado, que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e 

exercerá o ônus de guardá-los e conservá-los, bem como de não dispor 

dos mesmos, sob pena de ser considerado depositário infiel.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de sua citação ou último endereço cadastrado nos autos, 

acerca da penhora.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105988 Nr: 1244-09.2013.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELA

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Inventário de ELIAS LACERDA ALVES em que consta 

como Inventariante ELIANA DE ARAÚJO MOREIRA, Genitora dos herdeiros 

Virginio Moreira Alves e Elisa Moreira Alves.Com a inicial (fls. 05/09) 

vieram os documentos de fls. 10/29.Recebida a inicial à fl. 32.Termo de 

Compromisso acostado à fl. 33.A inventariante manifestou-se às fls. 

34/36, requerendo autorização para alienar o veículo (caminhão) que 

compõe o espólio. Instruiu os autos com os documentos de fls. 

37/42.Parecer do Ministério Público Estadual à fl. 43.A inventariante 

pugnou pela expedição de alvará judicial (fls. 45/46, com documentos de 

fls. 47/48).Parecer do Ministério Público à fl. 54.Deferido o pedido de 

alvará para alienação de bem às fls. 56/57.A inventariante apresentou as 

primeiras declarações às fls. 61/64, manifestando-se o Estado de Mato 

Grosso à fl. 69.Acostadas informações do CRI local às fls. 73/76, bem 

como do DETRAN/MT às fls. 77/80 e o INDEA à fl. 81.Auto de avaliação 

acostado às fls. 83/87 e documentos acostados às fls. 88/92.Parecer do 

Ministério Público Estadual à fl. 96.Conforme determinado à fl. 97, a 

inventariante manifestou-se à fl. 102, bem como o MPE à fl. 103.O 

Município de Alta Floresta/MT informou a existência de débitos municipais 

às fls. 108/110.A União manifestou-se à fl. 112, instruindo os autos com 

os documentos de fls. 113/115.A inventariante manifestou-se às fls. 

122/126, instruindo os autos com os documentos de fls. 128/135.Parecer 

do Ministério Público Estadual à fl. 136.Vieram-me os autos 

conclusos.FUNDAMENTO. DECIDO.Analisando os autos, verifico que de 

fato, até o presente momento, não houve a lavratura do termo de primeiras 

declarações.Logo, determino a realização de lavratura do termo 

circunstanciado das primeiras declarações.Além disso, DETERMINO que a 

Inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias, instrua os autos com a certidão 

negativa de dependentes do ISS, bem como a certidão de inexistência de 

testamento, expedida pelo CENSEC.Com o aporte das determinações, 

COLHA-SE novamente parecer do MPE, após, voltem-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 42708 Nr: 2952-41.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desbloqueio de fls.163/164, visto que o valor 

bloqueado à fl.162 não pertence ao executado, e sim a pessoa jurídica 

estranha ao processo.

Esclareço que a empresa G3 Comércio de Derivados de Petróleo LTDA, 

sobre a qual houve o bloqueio, não faz parte da presente lide, assim, 

realizo o debloqueio do valor encontrado à fl.162 em gabinete, conforme 

comprovante em anexo, visto que realizado equivocadamente.

No mais, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) A.P.C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda (CNPJ: 

03.045.824/0001-76), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 159 (R$4.176,13).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135957 Nr: 857-86.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelzira Gonçalves de Oliveira, Campos Cândido de 

Oliveira

 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

 Vistos.

Em tempo, corrijo o erro material existente na decisão de fl.152, visto que 

consta a designação da audiência para o dia 13/07/2018, todavia, os 

mandados de intimação e o agendamento da audiência foram realizados 

corretamente, constando a data da audiência para o dia 23/07/2018, às 

17h00min.

Assim, mantenho a audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 

17h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105824 Nr: 1078-74.2013.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Triângulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP, Cristiano 

Godoi Correia, Jonatas Godoi Correia, Tatiane da Costa Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:152.305 - SP, André Luís do Prado - OAB:292.974 - SP, Giovani 

Beto Rossi - OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO diante da ausência de interesse processual, pois a medida 

pleiteada nestes autos pode e foi obtida no próprio processo executivo 

(art. 799, inciso VIII, c/c art. 485, inciso VI, “in fine”, do NCPC).Sem custas 

e honorários advocatícios.P. R. I. Após o trânsito em julgado, translade-se 

cópia desta sentença para o Processo de Código 106631, por fim, ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106631 Nr: 1945-67.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Triângulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP, Cristiano 

Godoi Correa, Jonatas Godoi Correia, Tatiane da Costa Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:152.305 - SP, André Luís do Prado - OAB:292.974 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

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

 Vistos.

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, pugnando pelo que entender ser de direito, dando 

o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63387 Nr: 3229-52.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rampázio & Rampázio Ltda - ME, Maurilio 

Rampazio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224, Michelle Azevedo 

Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 186, isso porque o artigo 969 do Código de 

Processo Civil possui a seguinte redação: “A propositura da ação 

rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada 

a concessão de tutela provisória”.

Nestes termos, é impossível a suspensão do presente feito, vez que 

sequer há noticia de que houve a concessão de tutela provisória nos 

autos da ação rescisória.

Além disso, Pontes de Miranda justificou a impossibilidade da suspensão 

da execução da sentença rescindenda ao doutrinar que:

 "Quanto à execução da sentença rescindenda, uma vez que a 

propositura da ação rescisória não tem qualquer efeito suspensivo, a 

execução definitiva pode ser iniciada ou prosseguir, como se nenhuma 

ação rescisória tivesse sido proposta. Uma vez que a ação rescisória 

depende do trânsito em julgado da sentença, nenhuma provisoriedade da 

execução pode haver".

Logo, o INDEFERIMENTO do pedido é medida que se impõe.

Outrossim, INDEFIRO o pedido de fls.189/193, visto que o cálculo 

apresentado pela parte Autora encontra-se em total discrepância com da 

sentença proferida nos autos (fls.25/27), pois não houve condenação do 

requerido ao pagamento de multa diária.

Assim, deve a parte autora atualizar, corretamente o valor da dívida, nos 

moldes descritos na sentença proferida às fls.25/27.

Por fim, esclareço que os valores bloqueados, via bacenjud, serão 

desbloqueados por este juízo de ofício, bem como será analisada a 

litigância de má-fé praticada pela parte autora, visto que a planilha do valor 

atualizado juntada às fls.192/195 induziu este juízo a erro.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14573 Nr: 89-54.2002.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciel de Carli, Margarete de Carli, Marinês de Carli 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geci Neli de Carli - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:MT 6315, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIEL DE CARLI, 

MARGARETE DE CARLI e MARINÊS DE CARLI PEREIRA, em face da 

sentença proferida às fls. 92/93.

Alega que há omissões na sentença embargada, eis que não houve sua 

desídia na prática dos atos processuais que lhe incumbiam, pelo que, deve 

ser revogada a sentença embargada. Além do mais, aduz que o feito já 

fora devidamente sentenciado, sendo desarquivado, tão somente, para a 

extração de cópias.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada padece da 

mencionada contradição, pelo que a declaro totalmente NULA.

Analisando os autos, verifico que o feito fora sentenciado em 07 de 

agosto de 2006, conforme o documento de fl. 71, sendo que à fl. 80 houve 

o desarquivamento do feito, conforme pleiteado à fl. 86, com o único objeto 

de extração de cópias, sendo recolhido, inclusive, guia de pagamento.

Logo, realizada a extração de cópias, o feito deve RETORNAR ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias, não havendo que se falar em 

extinção do feito por abandono.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos nos 

termos acima citados, motivo pelo qual DECLARO NULA a sentença 

proferida às fls. 92/93 e DETERMINO o RETORNO dos autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registra-se. Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109900 Nr: 5432-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

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

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

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

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

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

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

167/169, para eventual impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60471 Nr: 7-76.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Comunitária Jardim Tropical

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebouças, Casarin & Cia Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

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

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

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

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

121/122, para eventual impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60471 Nr: 7-76.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Comunitária Jardim Tropical

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebouças, Casarin & Cia Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 119-v (R$281,72).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97581 Nr: 6118-08.2011.811.0007

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSM

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:6543/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 

para manifestação nos presentes autos acerca dos laudos de fls. 103/104 

e 105/106, 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.: 147926 Nr: 6993-02.2016.811.0007

 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: JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Faria Alves - 

OAB:46002, Neidi Chiquito Xavier - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador da 

requerente para informar nos presentes autos o atual endereço de sua 

constituinte, afim de viabilizar a realização de estudo psicossocial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado às fls. 949/950.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139897 Nr: 2892-19.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Sorrisão Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Serra Branca Eirele - ME, 

Eduardo e Lopes Ltda, Luis Eduardo Lopes, Francisco Narciso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hingritty Borges Mingotti - 

OAB:20004, Juliane Helena Pilla Julião - OAB:22.2229-A, Larissa Iná 

Gramkow Mesquita - OAB:8.196 - 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 efetuar o recolhimento das custas processuais para 

distribuição da Carta Precatória de citação na Comarca de Gioania-GO, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos o comprovante para envio 

da Deprecata diretamente à distribuição daquela Comarca.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114884 Nr: 3294-71.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocco Imóveis Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Neiva de Macedo 

Neto - OAB:55.082-PR

 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, bem como para 
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requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65163 Nr: 4681-97.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Grandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdade de Selvíria - MS, Valdivan Leonardo 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/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 manifestação nos presentes autos acerca da restrição 

veicular levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de 

fl. 122, bem como para providenciar o necessário para a penhora, 

indicando a localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98933 Nr: 366-21.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josaias Vieira de Santana, Terezinha Teles de 

Santana, Ismael da Silva Santana, Maria de Lourdes Alves Santana

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

- OAB:16.691-A/MT, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - 

OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

Comunidade Cristo Rei - zona rural, 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 avaliação e intimação dos executados.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102210 Nr: 3768-13.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

Carvalho Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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(s) correspondência(s) 

devolvida(s) de fls. 199/200, com ressalva de "mudou-se" 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.: 104961 Nr: 151-11.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique de Paula Abdalla

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

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

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

Bacenjud conforme documentos de fls. 175/176, bem como para requerer 

o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113396 Nr: 1931-49.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Battirola & Gorini LTDA - ME (Green Forest 

Tour Viagens e Turismo)

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

para manifestação nos presentes autos acerca da petição e documentos 

de fls. 114/116, 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.: 113403 Nr: 1937-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Buritis Ltda - ME (Mercado Buritis 

Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

para manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 199 Nr: 82-38.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Giacometti - Espólio, Elaine 

Teresinha Bonafin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

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

OAB:5091-B, 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 ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 122, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2347 Nr: 103-14.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefina Ferreira Veloso de Araújo, Adauto 

Veloso de Araujo Junior, Neusa Dias de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 de avaliação de fls. 

259/260, 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.: 47425 Nr: 6884-37.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cuiabá Auto Ônibus Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATURNO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Lopes - OAB:31049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o centro do município de Carlinda-MT, acessando o site do TJ-MT 

www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de penhora.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124619 Nr: 2144-21.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

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

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

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

sistema INFOJUD conforme documentos de fls. 110/112, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124663 Nr: 2164-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues de Almeida

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

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

Bacenjud conforme documentos de fls. 143/144, bem como para requerer 

o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127551 Nr: 3844-32.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinaldo de Azevedo Barbosa

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 113, 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.: 129176 Nr: 4696-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdF

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

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

Fagundes - OAB:22276/O

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

OAB:3624/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 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 centro do município de Carlinda-MT, acessando o site do TJ-MT 

www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de intimação do executado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59423 Nr: 3954-75.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denice Julia de Oliveira

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Marco Antônio Sophia Dorado - OAB:20343/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 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.: 140169 Nr: 3034-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 
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Junior - OAB:45445

 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 manifestação nos presentes autos acerca do auto de 

apreensão e depósito de fl. 71 e certidão de fl. 76, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 135/2018

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 Ofício Circular n.º 210/18-CSC-CGJ, de 

13/07/2018, que informa a desnecessidade de realização de correição na 

forma do art. 86 da lei 4.964/85 COJE;

CONSIDERANDO o § 2º do art. 86 de referida Lei;

RESOLVE:

1. SUSPENDER a Correição Geral Ordinária nos Cartórios Extrajudiciais do 

Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças e do Cartório de Registro Civil de 

Torixoréu-MT, mantendo até 1º/08/2018 as correições da Diretoria do Foro 

e Cartório Distribuidor desta Comarca.

2. Remeta-se cópia a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, ao Ministério 

Público, Presidente da Subsecção da OAB deste município e aos Oficiais 

dos Cartórios do 2º Ofício de Barra do Garças e Registro Civil de 

Torixoréu –MT

3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Garças, 16 de julho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO. Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA nº 134/2018

 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 ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, Matrícula nº 

6812, Analista Judiciária, Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara 

Criminal desta Comarca, dois dias de compensatória, no período de 

19.07.2018 a 20.07.2018, e DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO 

ROCHA LIMA CASTALDELLI, Matrícula nº 20779, Analista Judiciário, para 

exercer a função de Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal, 

no referido dia.

Remeta-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se.

Barra do Garças, 16 de julho de 2017.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Decisão

ROCESSO Nº: 4320-79.2015.811.0004 (CÓD. 200877)

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

BARRA DO GARÇAS

1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Oficial Registrador 

de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, que encaminhou a 

matrícula n° 43.442 – do Livro 02, para averiguação, requerendo 

providências. 2. Informa o oficial registrador que a matrícula n° 43.442 foi 

aberta em 23 de junho de 1997, originária da matrícula n° 43.219 de ordem 

do Livro 02, sendo devidamente averbada no AV-02-43.219 a alienação 

da área de 2.187,5167 ha aos Srs. WALDIR CANDIDO TORELLI E JAIR 

ANTONIO DE LIMA. 3. Relata que consta AV-02-43.442(fls. 06), datado de 

10 de maio de 2004, mencionando a indisponibilidade do imóvel desta 

matrícula, cumprindo determinação do Exmo. Senhor Doutor Silvio Cessar 

Arouck Gemaque. No entanto, pelos documentos acostados nos autos, 

existe outra matrícula n.º 43.442(fls. 76/82)que não possui AV-2 e nela, 

mesmo não podendo o imóvel ser alienado, ocorreram diversas outras 

anotações dando continuidade a matrícula que terminou por ser 

transferida para a comarca de Novo São Joaquim – MT, ficando, portanto, 

encerrada a presente matrícula, em data de 08 de abril de 2013. 4. Por fim, 

ressalta que a matrícula supracitada, fora apreendida no ano de 2007 por 

uma operação realizada pela Polícia Federal, denominada "Operação 

Lacraia", ante a existência de dúvidas quanto à autenticidade da 

documentação arquivada. 5. Com a inicial vieram os documentos (fls. 

06/82).

6. Após serem solicitados, foram juntados diversos documentos (fls. 

92/97, 104/106), referentes ao arquivo de conhecimento da matrícula. 7. 

Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fls. 66) pelo arquivamento do 

presente pedido de providências, posto que não há irregularidades 

capazes de causar prejuízos a terceiros de boa-fé a justificar eventual 

bloqueio da matrícula n° 43.442 – Livro 02, a qual já encontra-se 

encerrada.

8. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. 9. 

Matrícula n° 43.442 (fls. 76/82) A matrícula n° 43.442 refere-se a uma área 

de terras situada no Município de Novo São Joaquim, Comarca de Barra do 

Garças/MT, com área de 2.187,5167 ha, denominada "Fazenda Dois 

Irmãos", aberta em 23 de junho de 1997. Consta ser originária da matrícula 

n° 43.219. 10. Matrícula n° 43.219 A matrícula n° 43.219 refere-se a uma 

área de terras, situada no Município de Novo São Joaquim, Comarca de 

Barra do Garças – MT, com área de 3.412,7765 ha, unificada das 

fazendas "Dois Irmãos, Dois Amigos e parte da fazenda Chão de 

Estrelas". Consta ser originária da unificação das áreas de 1.857,5167 ha 

(matrícula n° 37.835), 1.092,00 ha (matrícula n° 41.212) e 463.25,98 

(matrícula n° 37.262), aberta em 20 de março de 1997. Nela consta 

averbação de venda para a matrícula n.º 43.442. 11. O protocolo nº 

91.840, utilizado para individualizar o título apresentado e registrado no 

R-01 da matrícula nº 43.442, confere, conforme fl. 51. 12. Cópia do 

contrato registrado no R-01 da matrícula nº 43.442, foi solicitado e juntado 

aos autos às fls. 104/106, e desta, se verifica que foi alienado o imóvel 

denominado "Fazenda Dois Irmãos", tendo de um lado como outorgantes 

vendedores o Sr. SAID HAMIDA CARVALHO, o Sr. MOHAMED HAMIDA 

RIBEIRO e sua esposa Sr.ª ESTELAMAR TERESINHA BRUNETTA HAMIDA, 

e ainda anuentes: Sr.ª SUHAILA ABDER RALIM MOHAMMAD, o Sr. EURICO 

BRUNETTA e sua esposa Sr.ª REGINA APARECIDA KURT BRUNETTA e o 

Sr. ANTONIO IVO DA SILVA, e de outro lado, como outorgados 

compradores o Sr. WALDIR CANDIDO TORELLI e JAIR ANTONIO DE LIMA.

 13. Ao que tudo indica a matrícula n° 43.442, com área de 2.187,5167 ha, 

se encontra com sua cadeia dominial supostamente regular. Entretanto, a 

partir de toda a documentação acostada aos autos, é imprescindível 

observar que muito embora constasse na matrícula supramencionada, um 

registro de indisponibilidade da propriedade, não podendo o imóvel, a 

qualquer título, ser alienado, com fundamento em decisão proferida nos 

autos n° 2004.600.2000553-6, consistente em medida cautelar de 

sequestro criminal originário da Justiça Federal, notadamente da Subseção 

Judiciária de Mato Grosso do Sul, foram procedidas posteriormente outras 

anotações e registros. 14. Deste modo, as novas inscrições da matrícula 

ora em análise, como: Registro de Sequestro do imóvel (R-07), Escritura 

Pública de Aditamento e Parcelamento de Dívida, com Ratificação de 

Garantia Hipotecária e Outras Avenças (R-08, AV-09 e R-10), 

transferência da totalidade do imóvel para a comarca de Novo São 

Joaquim – MT, sob o n° 900, e consequente encerramento (R-22), são 

posteriores a restrição constante na matrícula, não podendo os 

interessados alegar qualquer desconhecimento, e muito menos boa-fé, no 

que tange à indisponibilidade do mencionado imóvel.

15. Portanto, considerada estas constatações, conclui-se que a matrícula 

nº 43.442 apresenta condições que podem levar  ao 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo.

 16. Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão 

proferida nestes autos não corresponde a típico exercício da função 

judicial, posto que este Juízo atua como Corregedor do Cartório, cabendo 

aos eventuais prejudicados buscar a via contenciosa para proteção de 

seus interesses. 17. Com efeito, conforme antes mencionado, sabe-se 

que o Juiz na Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os 

pedidos de nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos 

registros públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos 

termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 18. Contudo, cabe à Diretoria do 

Foro a aplicação da medida acautelatória, até que as irregularidades 

possam ser sandas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil 

ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 19. Posto isto, com fulcro 

no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a 
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incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 20. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, 

e em respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança 

Jurídica dos Registros Públicos, determino o Bloqueio da ficha da matrícula 

n.º 43.442(fls. 06 destes autos) por se encontrar em duplicidade, o que 

faço a título de juízo de segurança. Deixo de adotar providências em 

relação a matrícula n.º 43.442(fls. 76/82), em razão de se encontrar 

encerrada nesta Comarca deste 08.04.13, pois em análise a matrícula de 

n.º900(fls. 92/97) de Novo São Joaquim, todas as averbações e registros 

constantes na origem desta Comarca estão nela devidamente transcritos. 

21. Expeça-se Mandado de Notificação ao Cartório do 1º Ofício desta 

cidade, para cumprimento desta decisão.

22. Oficie-se ao Juízo de Novo São Joaquim – MT encaminhando cópia da 

presente decisão para conhecimento. 23. Intimem-se. Cumpra-se.

 24. Publique-se a decisão no DJE.

25. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 10 de julho 

de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60142 Nr: 3318-89.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Sebastião Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gansalves de 

Resende - OAB:6272

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a apresentar cálculo atualizado do débito em 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102552 Nr: 7556-15.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gula's Comércio de Alimentos Ltda, Vinicius 

Vieira, Maria das Graças Guimarães Cardoso Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL em face de GULA’S COM. DE ALIMENTOS LTDA, VINICIUS 

VIEIRA e MARIA DAS GRAÇAS GUIMARÃES CARDOSO VIEIRA.

2. À fl. 90 o exequente informa a quitação do débito fiscal, na via 

administrativa. Ademais, requer a extinção do feito com fulcro no art. 924, 

II do CPC/15.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fl. 90, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil c/c art. 156, I do Código Tributário Nacional.

6. Com custas pelo executado.

7. DETERMINO o levantamento de eventual penhora existente, bem como o 

desbloqueio de contas do executado.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276008 Nr: 4742-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildeson Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

no prazo máximo de cinco dias, comprovar/juntar aos autos a guia de 

recolhimento da taxa de emissão da certidão de admissão da ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267809 Nr: 17875-95.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, Nilton César 

Sentinello, Micheli de Melo Sentinello, Luis Carlos de Castilho Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 Impulsiono os presentes autos para CITAÇÃO DA PARTE EMBARGADA; 

conforme decisão proferida às folhas 162/163:....DISPOSITIVO. 9. Diante 

do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo aos embargos à execução.

10. CITE-SE a parte embargada para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 15 dias (art. 920, I, CPC/2015).

11. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189184 Nr: 9637-92.2014.811.0004

 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: LFS, EJFdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023, Guilherme Hortalino Oliveira - OAB:MT 21.368, 

Jéssyka de Freitas Camargos - OAB:21.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. Diante do contexto narrado na petição com pedido de tutela de urgência 

e nos documentos de fls. 108/116, especialmente os áudios, SUSPENDO, 

por ora, o direito de visitas unilateral do genitor, nada impedindo que ele 

visite o filho na residência da genitora, sob sua supervisão.

 2. Na sequência, DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela 

Equipe Forense, com os envolvidos, nas respectivas residências (criança, 

genitora e genitor). FIXO prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Após, COLHA-SE o parecer do Ministério Público, no prazo legal.

 4. Cumpra-se com URGÊNCIA, SERVINDO CÓPIA DESTA DECISÃO COMO 

MANDADO.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211205 Nr: 10199-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celis Fonseca Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adrian Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Rafael Luiz de Moura - OAB:19.945/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Em cumprimento a decisão de fls. 107 verso, impulsiono os presentes 

autos para intimar o autor, via DJE, para que, no prazo de 10 dias, 

apresente suas alegações finais.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 11161-22.2017.811.0004, Protocolo 

257430, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170099 Nr: 2381-35.2013.811.0004

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAIRO GEHM, para 

devolução dos autos nº 2381-35.2013.811.0004, Protocolo 170099, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206320 Nr: 7348-55.2015.811.0004

 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: Francelina Rodrigues Garcias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Vieira Garcia, Rone Clei 

dos Santos Vieira, CICERO BRITO DA SILVA, Franciele Santos Vieira, LUIS 

CARLOS VIEIRA SANTOS, ANDRE VIEIRA RODRIGUES, Ronaldo Júnior 

Vieira da Silva, Rogério Vieira da Silva, Benedito Vieira Rodrigues, GISELE 

VIEIRA RODRIGUES, CARLOS ANDRÉ VIEIRA RODRIGUES, ADELI VIEIRA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Vinícius Lira Neves - 

OAB:362.290/SP, NORMA CELIA RAMOS MENDES - OAB:18920/E, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILFARNEY VIEIRA 

DO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 7348-55.2015.811.0004, 

Protocolo 206320, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88522 Nr: 2436-25.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adam Luiz Claudino de Brito - 

OAB:12193/MT, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) POLIANA OLIVEIRA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 2436-25.2009.811.0004, Protocolo 

88522, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274518 Nr: 3786-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSS, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERBERT DE 

SOUZA PENZE, para devolução dos autos nº 3786-33.2018.811.0004, 

Protocolo 274518, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165052 Nr: 7003-94.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magda Fernanda Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kata Entulhos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO RUBENS 

FAGUNDES PEREIRA, para devolução dos autos nº 

7003-94.2012.811.0004, Protocolo 165052, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3033 Nr: 212-42.1994.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO HÉLIO GARBINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada da petição do exequente 

de fl. 332 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar o executado, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, informe nos 

autos se houve a liquidação/extinção da dívida pela executada e requeira 

o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265803 Nr: 16661-69.2017.811.0004

 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): Fabiano Moraes Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 37 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 
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manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242479 Nr: 1059-38.2017.811.0004

 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: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 73 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271172 Nr: 1721-65.2018.811.0004

 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: José Eduardo Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Patini - 

OAB:OAB/MT 11.660, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-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. 63/171, prazo QUINZE dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 259173 Nr: 12312-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTEIR ALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Decisão Autos de Cód. 259173 Dispositivo a) Regrido cautelarmente o 

reeducando Walteir Alves de Andrade ao regime fechado; b) Expeça-se 

mandado de prisão em desfavor do reeducando Walteir Alves de 

Andrade, com validade até 20.07.2018; c) Cumprido o mandado de prisão, 

seja o reeducando conduzido imediatamente para audiência de custódia; 

d) Remeta-se ao arquivo provisório até a prisão, comparecimento 

espontâneo ou prescrição. e) Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 13.07.18 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277228 Nr: 5564-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Santos de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Intime-se o reeducando para recolhimento das custas e da pena de multa 

calculadas às fis. 17/17-v, no prazo de 10 (dez) dias.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.Não recolhendo as custas no aludido prazo contado 

de intimação, remeta-se à central de arrecadação.Não sendo realizado o 

pagamento da multa no aludido prazo, certifique-se e, caso atinja o 

patamar mínimo de 10 (dez) URH, remeta-se à Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual.Intimem-se o Ministério Público, a Defensoria Pública, e a 

Defesa Técnica viaDJE;Cumpra-se.Barra do Garças, 13.7.2018Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277342 Nr: 5629-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Almança de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayná Maria de Sousa 

Santos - OAB:MT 16.065

 Após a retificação das guias de execução, determino que, o reeducando 

seja intimado pessoalmente para se dirigir até o escritório da SEMA 

(Secretaria Estadual do Meio Ambiente) nesta urbe, para fins de cumprir a 

prestação de serviços à comunidade preferencialmente junto a parques, 

jardins públicos ou unidades de conservação, ressaltando que, o trabalho 

será realizado à razão de 01 (uma) hora de tarefa gratuita por dia de 

condenação, conforme fixado em sentença condenatória. Após, oficie-se 

ao escritório da SEMA neste município, para que envie à este juízo 

relatórios mensais de frequência e atividades desenvolvidas pelo 

reeducando naquele órgão. Intime-se o reeducando para imediato 

pagamento da prestação pecuniária fixada na condenação relacionada à 

guia de fls. 02/02-v.Oficie-se à Secretaria da Terceira Vara Cível desta 

Comarca para que, promova as retificações apontadas no item ‘2’ desta 

decisão. Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, nos termos 

do art. 61, incisos III, e VIII, da LEP.Intime-se a Defesa constituída, via 

DJE;Cumpra-se.Barra do Garças, 13.7.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277341 Nr: 5628-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alberto Bringhenti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tayná Maria de Sousa 

Santos - OAB:MT 16.065

 Após a retificação das guias de execução, determino que, o reeducando 

seja intimado pessoalmente para se dirigir até o escritório da SEMA 

(Secretaria Estadual do Meio Ambiente) nesta urbe, para fins de cumprir a 

prestação de serviços à comunidade preferencialmente junto a parques, 

jardins públicos ou unidades de conservação, ressaltando que, o trabalho 

será realizado à razão de 01 (uma) hora de tarefa gratuita por dia de 

condenação, conforme fixado em sentença condenatória. Após, oficie-se 

ao escritório da SEMA neste município, para que envie à este juízo 

relatórios mensais de frequência e atividades desenvolvidas pelo 

reeducando naquele órgão. Intime-se o reeducando para imediato 

pagamento da prestação pecuniária fixada na condenação relacionada à 

guia de fls. 04/04-v.Oficie-se à Secretaria da Terceira Vara Cível desta 

Comarca para que, promova as retificações apontadas no item ‘2’ desta 

decisão. Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, nos termos 

do art. 61, incisos III, e VIII, da LEP.Intime-se a Defesa constituída, via 

DJE;Cumpra-se.Barra do Garças, 13.7.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277312 Nr: 5602-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Humberto de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 
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- OAB:MT 16.023

 Sentença

Autos nº 277312

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Carlos 

Humberto de Lima, nascido em 29.12.1977, filho de Maria Nazaré Martins 

de Lima e Francisco Luiz de Lima, ostentando a seguinte guia de 

execução penal:

“Guia de fls. 05/05v: Pena: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção; 

Crime: art. 303, p. único c/c art. 302, III, e art. 306, todos do CTB, 

substituída por duas restritivas de direitos; Regime: aberto; Data do fato: 

08.04.2009; Prisão em: 12.01.2017; Soltura em: 13.01.2017; Recebimento 

da denúncia: 12.07.2011; Sentença: 20.01.2014; Intimação por edital da 

sentença: 30.06.2014; Trânsito em julgado para o MP: 28.01.2014; T.J para 

a Defesa: 12.02.2014; T.J para o réu: 07.07.2014.”

Quanto o crime do art. 303, parágrafo único c/c art. 302, inciso III, do CTB, 

a pena privativa de liberdade fixada foi de 08 (oito) meses de detenção. 

Quanto ao tipo penal do art. 306, do CTB, a pena fixada foi de 06 (seis) 

meses de detenção.

Nos termos do art. 119, do CP, “no caso de concurso de crimes, a 

extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

Os delitos foram perpetrados em 08.04.2009, portanto, em data anterior à 

publicação da Lei nº. 12.234/10, que promoveu alterações no inciso VI, do 

art. 109, e art. 110, § 1º, ambos do CP.

Assim, sendo a prática do crime anterior à Lei nº 12.234/10, e sendo as 

penas dos crimes isoladamente consideradas inferiores a 01 (um) ano, a 

prescrição ocorre em dois anos, conforme redação anterior do inciso VI, 

do art. 109, do CP.

Entre a data do fato (08.04.2009) e o recebimento da denúncia 

(12.07.2011), transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos pelo 

que, in casu, houve, de fato, prescrição da pretensão punitiva.

Assim, declaro extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, 

IV, c/c art. 109, inciso VI, (com redação anterior à Lei nº. 12.234/10), 

ambos do CP.

Intimem-se. Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 12.7.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 223342 Nr: 4866-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindo Zaias Vasco do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Decisão

Autos de cód. 223342

 Trata-se de executivo de pena distribuído em desfavor do reeducando 

Lindo Zaias Vasco do Nascimento, nascido em 29.04.1977, filho de 

Dionízio Féliz do Nascimento e Belica Maria Vasco do Nascimento, 

ostentando a seguinte guia de execução penal.

a) Guia definitiva de fls. 69/69-v: Pena: 20 (vinte) anos, de reclusão; 

Regime: fechado; Crime: art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c art.71, ambos 

do CP, na forma da Lei 8.072/90; Data do fato: janeiro de 2014 a fevereiro 

de 2015; Recebimento da denúncia: 22.10.2015; Prisão em: 23.09.2015; 

Sentença: 29.02.2016; Intimado pessoalmente da Sentença em: 

15.04.2016; Acórdão: 06.07.2016; Trânsito em Julgado para o Ministério 

Público em: 25.04.2016; Trânsito em Julgado para a Defesa e Réu em: 

25.08.2016.

 Da análise dos autos, determino a retificação da guia de execução pela 

vara de origem nos seguintes aspectos:

 “1) A data do trânsito em julgado para a defesa e réu deve ser alterada 

para o dia 25.08.2016 (conforme certidão de Trânsito em Julgado do 

Acórdão em fl.75);

2) A data do trânsito em julgado para o Ministério Público deve ser alterada 

para o dia 25.04.2016 ( uma vez que teve ciência da sentença no dia 

18.04.2018, e este não recorreu da desta);

 3) A data do fato deve constar nos mesmos termos do oferecimento da 

denúncia , quer seja o período de janeiro de 2014 a fevereiro de 2015 

(tratando-se de crime continuado).”

 Ante a renúncia de fl.81, intime-se o reeducando Lindo Zaias Vasco do 

Nascimento, para que constitua nova defesa técnica, ou manifeste 

interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269163 Nr: 426-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 269163

 Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Gustavo 

Nunes de Souza, nascido em 20.02.1996, filho de Olegario de Souza e 

Agostinha Aparecida Nunes de Souza, ostentando a seguinte guia de 

execução penal:

a) Guia Provisória de fls. 02/02-v: Pena: 06 (seis) anos e 05 (cinco) 

meses, de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa; Regime: fechado; 

Crime: art. 33, c/c, art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06; Data do fato: 

10.05.2017; Recebimento da denúncia: 05.07.2017; Prisão em: 10.05.2017; 

Sentença: 25.08.2017; Intimado pessoalmente da Sentença em: 

25.08.2017; Acórdão: 18.04.2018; Trânsito em Julgado para o Ministério 

Público em: 01.09.2017; Trânsito em Julgado para a defesa e réu em: 

16.05.2018.

 Verifico em carta manuscrita do reeducando (fl.37), o desejo em ser 

patrocinado pela Defensoria Pública, pelo que, vistas à Defensoria Pública.

Intime-se, via DJe, a defesa técnica constituída, da carta de fl.37.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 13.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206622 Nr: 7513-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 13.07.2018, às 14h06, na sala de audiência, presente a MM.° Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Aberta a 

audiência. Presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Jaime Alves 

Brito e Rui dos Santos. Realizado o interrogatório do réu. Após o MM Juiz 

decidiu: “1. Designo audiência para oitiva da testemunha Luiz Carlos 

Araújo, para o dia 16.07.2018, às 17 hrs (MT). 2. Requisite-se a presença 

do réu.” 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.: 278492 Nr: 6339-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Feitosa Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 278492

1. Decorrido o prazo sem que a defesa técnica do réu tenha apresentado 

defesa inicial, vistas à Defensoria Pública, nos termos do art. 396-A, §2°, 
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do Código Penal.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 163933 Nr: 5635-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Marcos Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 102294 Nr: 7297-20.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Arantes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 1. Expeça-se carta precatória para a oitiva da vítima que será realizada 

por vídeo conferência no dia 20.8.2018 às 09h30minm, por ocasião da 

Sessão de Julgamento, devendo a vítima ser intimada para comparecer no 

horário e local designado, informando que a oitiva será conduzida por este 

Juízo deprecante.

2. Comunique-se a diretoria do fórum desta comarca para viabilizar as 

diligências do ato, junto a diretoria do foro de Cuiabá.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 217208 Nr: 1157-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César de Sousa Guirra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE FREITAS ARANTES 

- OAB:11700, Raphael de Freitas Arantes - OAB:11039-MT, Wmarley 

Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Em 16.07.2018, às 13h06 (MT), na sala de audiência, presente a MM.° Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e a defesa técnica constituída pelos Advogados Raphael 

de Freitas Arantes e Decio Arantes Ferreira. Aberta a audiência. Presente 

o requerente. Consignada a presença das estagiárias de direito Jessica 

Rodrigues Fleury e Luiza Maria Teixeira. Realizada a inspeção pessoal no 

réu em áudio. O Ministério Público e a defesa, concitados a se manifestar 

sobre a inspeção, nada requereram. Em seguida, o MM. Juiz homologou o 

laudo de fls. 62/66, dos autos de código 246228, determinando remessa 

de sua cópia para a ação penal de código 217208, determinando o 

arquivamento do incidente. Concitados a se manifestarem sobre a 

viabilidade fática do interrogatório, Ministério Público e defesa coincidiram 

em dispensar o interrogatório. Após o MM Juiz decidiu, em áudio: “1. 

Vistas as partes na ação principal para alegações finais. 2. Revogo a 

cautelar prisional de monitoração eletrônica. 3. Substiuio a curadoria, 

nomeado a esposa do réu, Karen Abadia dos Santo Barros (rg: 

621587-8/SSP-GO; CPF: 062.524.661-66), servindo este termo de 

assentada como termo de compromisso.” 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.: 176807 Nr: 10890-52.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 Decisão

Autos 176807

 1. Considerando que as comunicações processuais não foram intimadas 

em tempo hábil, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

03.09.2018 às 14h(MT).

2. Intime-se o acusado para constituir novo advogado no prazo de 05 

(cinco) dias, ante renúncia de fl. 91.

3. Intimem-se.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças, 14.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272329 Nr: 2534-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pawiri Aboodi Tseredze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado 

PAWIRI ABOODI TSEREDZE como incurso nas sanções do art. 157, caput, 

do Código Penal Brasileiro.Isto posto, passo a dosar a pena a ser-lhe 

aplicada.A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de quatro a 

dez anos, e multa, conforme prevê o art. 157, do Código Penal.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal,

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011274-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY MERCEDES JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY MESQUITA MORAES NAVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: CIHNDY KELLY BIANQUINI - MT0020250A, JULIANO 

SGUIZARDI - MT0016483A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 05/09/2018 Hora: 15:00 

(Horario de Cuiaba) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILITINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC, c/c art. 38 da Lei n° 

9.099/1995. 2. Trata-se de processo em cumprimento de sentença, 

oportunidade em que a parte executada realizou o depósito voluntário do 

valor do acordo. 3. Pois bem, considerando que a parte exequente 

concordou com os valores outrora depositados pela parte executada e 

ainda verificando que o causídico que atua no feito possui mandato 

outorgando-lhe poderes para receber tais valores, eis porque, com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em nome do advogado que representa os interesses 

da parte exequente, inclusive realizando-se a transferência do montante 

para a conta indicada nos autos. Porém, antes da expedição acima 

ordenada, dê vida do Provimento 68 do CNJ. 4. Isto posto, nos termos do 

art. 904, c/c art. 924, II, e art. 925, todos do CPC, julgo extinta a dívida 

exequenda, DECLARANDO extinto o processo com julgamento de mérito. 

5. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 6. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI OAB - MT0006727A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011093-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO CORREA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença manejado por BANCO DO 

BRADESCO S.A. em desfavor de ITALLO CORREA ROCHA, por ter este 

sido condenado em litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da 

justiça. 2. Pois bem, o exequente realizou os cálculos levando-se em 

consideração tanto a multa atinete a litigância de má-fé, quanto a multa 

aplicada em decorrência do ato atentatório a dignidade da justiça, porém 

de bom alvitre consignar que tão somente aquela é revertida em favor da 

parte exequente. Deste modo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para 

que a parte exequente traga aos autos cálculo atualizado do débito, 

observando os argumentos acima expostos. 3. Após, intime a parte 

executada para no prazo de 15 (quinze) dias, amortizar a dívida no 

tocante a multa aplicada em decorrência do reconhecimento do ato 

atentatório a dignidade da justiça. Não realizado o adimplemento da dívida 

no lapso temporal concedido, dê vida ao disposto no art. 77, §3° do código 

de ritos. 4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO GOMES SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. 2. 

Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 3. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 
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mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no interregno temporal de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a 

juntada nos autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento 

equivalente, com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. 

Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça 

imediatamente conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência 

de conciliação anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIAS ULTRA POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS SEM MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Outrossim, deverá promover a juntada nos autos dos comprovantes de 

pagamentos legíveis. 3. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação outrora aprazada. Após o transcurso do prazo, com ou sem 

manifestação, faça imediatamente conclusos. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONETE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 22/08/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE DE JESUS ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/08/2018 Hora: 13:20 MT , sob pena de contumácia e extinção do 
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processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES NEGREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (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: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 27/08/2018 Hora: 12:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INES MORAES MESQUITA COELHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 05/09/2018 Hora: 16:20 (Horario de Cuiaba), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA LEMES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: OLAVO LUIZ DE ARRUDA - MT23773/O-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 22/08/2018 

Hora: 13:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-83.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADI TEREZINHA MARTINI OAB - MT0003306A (ADVOGADO)

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000943-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JASMYNE LINHARES YASSIN OAB - GO50831 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENICE FARIAS DA GLORIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JASMYNE LINHARES YASSIN - GO50831 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 05/09/2018 

Hora: 16:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011375-13.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ALMEIDA MELO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

JOSE BORGES DE GOUVEIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB - MT16506/O (ADVOGADO)

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO OAB - MT23507/O-O 

(ADVOGADO)

ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE OAB - MT23337/O-O (ADVOGADO)

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY BACKES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresente contrarrazões ao Embargos de Declaração no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001202-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDEILTON ELIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1001194-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA STELLA SAGGIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SOUSA VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001193-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA STELLA SAGGIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BLENDA SOUSA VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SCHUMAHER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CAMPOS LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE MORAES DA SILVA OAB - MT24659/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista a disposição contida no artigo 437, §1.°, do CPC, 

intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre os documentos encartados pela parte demandante 

quando da juntada da peça de redarguição. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000944-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JASMYNE LINHARES YASSIN OAB - GO50831 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DA SILVA FONSECA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JASMYNE LINHARES YASSIN - GO50831 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 05/09/2018 

Hora: 17:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000945-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JASMYNE LINHARES YASSIN OAB - GO50831 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALICE PEREIRA BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JASMYNE LINHARES YASSIN - GO50831 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 10/09/2018 

Hora: 13:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011879-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista que os valores remanescentes nestes autos se referem 

a verba honorária e ante o item 03 (três) da decisão inserta no ID 

14201855, devolvo os autos à secretaria até posterior deliberação no 

processo n° 8012484-57.2016.8.11.0004. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ESCOBAR OAB - MT19364/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 32 de 520



 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CAMILA ESCOBAR - MT19364/O para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 24/08/2018 Hora: 14:20 

/MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA AZUL PLAZA HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDSON DUARTE DE ARRUDA (REQUERIDO)

DELTA OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A, 

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - MT0019108Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 24/08/2018 Hora: 16:00 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S P DA SILVA CRUZ - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/08/2018 Hora: 16:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO OAB - GO29647 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO - GO29647 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/08/2018 Hora: 13:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 27/08/2018 Hora: 14:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011468-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA DA SILVA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA NUNES (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 27/08/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AVENOR PRADO MENDES 00237980177 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

1001186-22.2018.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: AVENOR PRADO MENDES 

00237980177 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: REQUERIDO(A): 

CLARO S.A. Endereço: AV GENERAL MELLO, 1781, CAMPO VELHO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78065-290 FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo da(o) petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

mandado, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 22/08/2018 Hora: 14:20/MT , na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço acima indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer 

defesa escrita ou oral, ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A AUDIÊNCIA, SOB 

PENA DE REVELIA. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada e/ou não apresentando contestação, presumir-se-ão aceitos, 

pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

BARRA DO GARÇAS, 16 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR OAB - MT23344/O (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS OAB - MT24641/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: 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. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures invocado. Deste modo, em análise 

de cognição sumária compreendo que o pedido da parte autora não 

merece prosperar, porquanto o contrato celebrado entre as partes foi 

elaborado sobre a égide da Lei 11.795/2008, que prevê, precisamente no 

art. 30 que o consorciado tem direito a devolução do valor pago após o 

fundo comum do grupo, in verbis: Art. 30. O consorciado excluído não 

contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum 

do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual 

amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de 

contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que 

estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo 

participante, na forma do art. 24, § 1o. 3. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. CONTRATO CELEBRADO 

APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08, O QUE SE DEU EM 05/02/2009. 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS QUANDO DO SORTEIO DA COTA 

DESISTENTE. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL 

CONTRATADO. Trata-se de ação na qual busca o autor a restituição 

imediata de valores pagos em razão de contrato de consórcio de bem 

móvel, tendo em vista sua desistência do grupo consortil. No que diz 

quanto à época da devolução, em decorrência da desistência do 

consorciado, tem-se que, com relação aos contratos firmados a partir da 

vigência da Lei nº. 11.795/08, as Turmas Recursais Cíveis firmaram 

entendimento que a devolução deverá ocorrer por ocasião do sorteio da 

cota desistente em Assembléia, exatamente como sustentou a demandada 

em contestação, e não de forma imediata, como pretende o ora recorrente. 

3. Com relação à taxa de administração, a jurisprudência atual do STJ tem 

admitido a pactuação em percentual superior a 10%, devendo ser 

deduzida, por isso, no percentual contratado de 15% que não se revela 

abusivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004317749, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 28/01/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004317749 RS 

, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

28/01/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/01/2014). 4. No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

6. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 
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inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 7. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 8. Face ao exposto 

e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela 

provisória, uma vez que não restaram demonstrados a probabilidade do 

direito e o perigo na demora. 9- Proceda à citação pessoal de parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BATISTA BEZERRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: 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. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. No caso vertente a parte requerida afirma não 

possuir o referido débito com a requerida, sendo que esta realizou a 

negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Com efeito, convém ressaltar que da narração fática e dos 

documentos carreados na exordial não ficou evidenciado os requisitos 

necessários para a concessão da indigitada tutela, visto que não foi 

factível vislumbrar por este magistrado a eventual negativação indevida, 

eis que o espelho juntado nos autos demonstra que a parte autora possui 

dívidas com a empresa Telemar Norte Leste S/A e não com a ora 

requerida, afastando a probabilidade do direito. 3- No que toca à inversão 

do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 
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somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7. Frente ao exposto, por tudo mais que 

dos autos constam, com fulcro na inteligência extraída do art. 300, do CPC, 

INDEFIRO o pedido da promovente de tutela provisória. 8- Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 9- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 11- Expeça-se o necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA YUMI MATSUMORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDENIR FIGUEIRA DESTO OAB - MT3743/O (ADVOGADO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: 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. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 36 de 520



ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido da promovente de tutela 

provisória. 8- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001228-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BELO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: 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. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 
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próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012484-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em detida análise dos autos observo que a sentença inserta no ID 

8073456 foi lançada junto ao sistema PJe equivocadamente, eis que a 

parte exequente, de fato, estava promovendo as diligências que lhe 

competiam, assim sendo, ante o flagrante equívoco, com fulcro na 

inteligência do art. 494, I, do CPC, REVOGO a sentença contida no ID 

8073456. Deste modo, dando continuidade a marcha processual, passo a 

análise dos requerimentos formulado pela parte exequente nos IDs 

13363600 e 13915537. 2. De saída, após leitura acurada do feito, 

vislumbro ser pertinente a aplicação das medidas grafadas no art. 139, IV, 

do CPC, notadamente por ser primordial a adoção de uma das diversas 

possibilidades de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, com o 

escopo de suspender os direitos da ora executada nos autos n° 

801879-14.2016.8.11.0004. Destarte, conveniente registrar que o 

processo em voga tramita por aproximadamente 09 (nove) anos, sem que 

a exequente possua expectativas do recebimento de seu crédito, 

mostrando-se viável a presente medida, sem olvidar ao fato de que há 

elementos robustos indicando que a executada está se esquivando de 

amortizar a dívida outrora contraída. 3. Ante o exposto, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 139, IV, do CPC, SUSPENDO, por ora, a 

expedição de alvará de valores do autos n° 801879-14.2016.8.11.0004, 

DETERMINANDO a intimação da exequente para que se manifeste sobre a 

eventual e superveniente constrição judicial. 4. Outrossim, DETERMINO 

que a exequente informe, no prazo de 15 (quinze) dias, qual o regime de 

casamento contraído pela executada, bem como aporte nos autos 

matrícula atualizada do bem imóvel informado na petição do ID 13915537. 

5. Tendo em vista a informação de que a executada está na iminência de 

receber herança advinda do espólio de Gildo Lima, ORDENO que a parte 

exequente promova a juntada nos autos do número do processo em que 

tramita o inventário. 6. DETERMINO que a secretaria expeça ofício 

direcionado ao cartório de registro de imóveis tanto desta Comarca, 

quanto da Comarca de Aragarças/GO, para que ambas informem a 

possível existência de imóveis em nome da parte executada. Emita-se 

ainda, ofício para a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de Goiás e 

Mato Grosso, solicitando informações quanto a existência de empresas 

nas quais a executada seja sócia ou microempreendedora individual. 7. 

Oficie a Incra, o Indea, o Intermat e a Agrodefesa do Estado de Goiás, 

requisitando notícias sobre pretensos bens imóveis ou semoventes de 

propriedade da executada. 8. No que tange a penhora do veículo, 

competirá a parte exequente trazer aos autos provas de que a executada 

utilizada diariamente o bem móvel, seja por meio de fotos, vídeos, etc, eis 

porque, POSTERGO a análise do pedido em voga até a juntada dos 

mencionados documentos, facultando àquela o aditamento do 

requerimento de modo a pugnar pela penhora da posse direta. 9. 

Traslade-se cópia da presente decisão para os autos 

801879-14.2016.8.11.0004. 10. Intime-se. 11. Expeça-se o necessário. 12. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LUIZ ALONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA OAB - MT23713/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 14 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001192-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUDIT DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON BARREIRA DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA IMACULADA LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO (REQUERIDO)

R E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 
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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, 15 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001480-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 14 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004417-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LEMES ELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004417-85.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUIS FELIPE LEMES ELLER 

INVENTARIADO: SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA Vistos etc. 

Tendo em vista o lapso temporal decorrido, intime-se o inventariante, via 

advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, devendo juntar aos autos os 

documentos determinados na decisão de ID 9130485, sob pena de 

aplicação do disposto no art. 622, II ou art. 485, III, ambos do CPC. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003596-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Número do Processo: 1003596-81.2017.8.11.0006 REQUERENTE: 

SANDRA RIBEIRO SALOME REQUERIDO: ANDERSON FERREIRA GARCIA 

Vistos etc. Certifique-se o transito em julgado da sentença proferida nos 

autos. Em seguida, intime-se a parte autora para apresentar o 

demonstrativo do débito atualizado nos termos do art. 524 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000449-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DE PAIVA SOBRINHO (AUTOR)

MAIRA CRISTINA MAURIZ PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PALMIRO FELIPE DOS SANTOS (RÉU)

Bruna dos Santos (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000449-81.2016.8.11.0006 AUTOR: SEVERINO DE PAIVA SOBRINHO, 

MAIRA CRISTINA MAURIZ PINHEIRO RÉU: PALMIRO FELIPE DOS SANTOS, 

BRUNA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Adoção proposta 

por Severino de Paiva Sobrinho e Maira Cristina Mauriz Pinheiro em favor 

da criança Elias Felipe dos Santos com anuência dos genitores Palmiro 

Felipe dos Santos e Bruna dos Santos, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. Narram os Requerentes que, diante da situação de risco em que 

se encontrava o infante, os tios Emanuel Rondon Garcia e Edil dos Santos 

Garcia, se responsabilizaram pela criança ante a medida de proteção 

aplicada pelo Conselho Tutelar. Afirmam que os tios são conhecidos dos 

autores e estes passaram a ajudar nos cuidados da criança e, 

posteriormente, passaram a abrigá-lo em seu convívio. Narram, ainda, que 

os requerentes prestam toda a assistência necessária à criança, inclusive 

tendo o matriculado em unidade escolar. Asseveram que os pais 

biológicos manifestaram desde o início seu consentimento para com a 

adoção pretendida. Dessa forma, requerem liminarmente a guarda de Elias 
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Felipe dos Santos para poder representá-lo nas situações necessárias, 

bem como cuidar e zelar pelos interesses da criança. Determinada a 

realização de estudo psicossocial, o relatório foi acostado aos autos, 

conforme Id n. 3659166. Devidamente citados, decorreu o prazo sem a 

apresentação de resposta pelos requeridos. O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao pleito no Id n. 3714603. Em audiência 

designada no evento n. 4449805, foram colhidos os depoimentos pessoais 

das partes, tendo os requeridos manifestado sua concordância com a 

adoção em favor dos Requerentes. Após, o Ministério Publico manifestou 

favorável ao pleito. Na mesma oportunidade, foi determinada a realização 

de novo estudo psicossocial junto aos requerentes, bem como a 

permanência dos autos para análise do pedido de guarda provisória. O 

pedido de guarda provisória foi deferido no Id n. 4505189. O relatório 

referente ao novo estudo psicossocial foi acostado aos autos, sendo 

favorável à manutenção da guarda e concessão da adoção em favor dos 

requerentes (ID n. 6055903). É o relatório. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Adoção proposta por Severino de Paiva Sobrinho e Maira Cristina Mauriz 

Pinheiro em favor da criança Elias Felipe dos Santos com anuência dos 

genitores Palmiro Felipe dos Santos e Bruna dos Santos, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos de existência e validade da relação jurídica processual, 

passo ao exame do mérito. Sobre o tema adoção, acrescento o disposto 

no art. 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “A adoção atribui a 

condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive 

sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, 

salvo os impedimentos matrimoniais.” Da análise dos presentes autos, 

extrai-se que a criança está sob a guarda fática dos requerentes há 

aproximadamente dois anos e vem recebendo todos os cuidados 

necessários para seu desenvolvimento físico, mental e social, não 

havendo nada que desabone a conduta daqueles. Da mesma forma, 

constato que foi apresentado relatório psicossocial favorável à 

concessão da adoção, posto que se trata de família estruturada e que tem 

condições de atender todas as necessidades para o desenvolvimento 

digno e saudável da criança adotanda. Outrossim, os genitores da 

criança, inquiridos perante este juízo, manifestaram sua concordância com 

a adoção em favor do casal (ID 4499860 e 4499569). Ademais, ressalto 

que devidamente cumprido o estágio de convivência, previsto no art. 46, § 

1°, do ECA, tendo em vista que a criança convive com os requerentes há 

cerca de dois anos. Logo, vejo que no caso concreto restam configuradas 

reais vantagens para o adotando em ficar com os requerentes, 

fundando-se em motivos legítimos, o que acarreta no consequente 

deferimento do pedido de adoção, conforme preconiza o art. 43 do ECA. A 

propósito, nosso Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou que em 

direito de família, deve-se decidir de forma que melhor atenda aos 

interesses da criança, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

ADOÇÃO - MÃE BIOLÓGICA - PARADEIRO DESCONHECIDO - INTERESSE 

DO MENOR CONSENTIMENTO EXPRESSO - RECURSO IMPROVIDO.I - 

Tendo em vista o paradeiro desconhecido da mãe biológica da menor 

adotanda é correta a citação editalícia. II - O processo de adoção deve 

fundar-se primordialmente no interesse do menor. (TJMT, Apelação Cível - 

Classe II - 19 - nº 24.913, de Cáceres, Primeira Câmara Cível, MARGARETE 

DA GRAÇA BLANCK MIGUEL SPADONI (Relatora), j. 23/04/2001). 

(destaquei). Assim, diante das provas acostadas aos autos e dos fatos 

expostos em juízo, tenho que merece ser acolhido o pedido dos 

requerentes. Ante o exposto, por tudo que dos autos constam e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

adoção, e por conseqüência, concedo a adoção da criança Elias Felipe 

dos Santos aos requerentes Severino de Paiva Sobrinho e Maira Cristina 

Mauriz Pinheiro, excluindo-se o poder familiar dos genitores Palmiro Felipe 

dos Santos e Bruna dos Santos . Em consequência, extingo o processo, 

com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se mandado conforme determinado supra, cumprindo-se 

integralmente o art. 47 e §§ da Lei n° 8.069/90, procedendo-se a novo 

registro da criança constando-se o nome Elias Felipe Mauriz Pinheiro 

Paiva, filho de Severino de Paiva Sobrinho e Maira Cristina Mauriz Pinheiro, 

com avós maternos Joaquim De Araujo Pinheiro e Helena Mauriz de Moura 

Pinheiro, e paterno Jacó Pereira Nunes e Sebastiana Virginia de Lima 

Nunes. Proceda-se à atualização do cadastro de adoção, excluindo-se os 

requerentes, caso tenham optado pela adoção de uma única criança. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Cáceres, 21 de junho de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Processo: 

1000029-76.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[Guarda, Dissolução, Inventário e Partilha]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação foi interposta 

tempestivamente. , 16 de julho de 2018 JOANA APARECIDA SILVA 

ASSUNCAO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002703-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA RAIMUNDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002703-56.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA NEUZA RAIMUNDO 

GONCALVES Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial 

proposto por Maria Neuza Raimundo Gonçalves no intento de obter 

autorização judicial para auferir levantamento de valores não sacados em 

vida pelo de cujus José Gonçalves. Tendo em vista que a parte autora não 

possui informações acerca do valor correspondente, expeça-se ofício à 

Caixa Econômica Federal, para que informe a este Juízo, no prazo de 10 

(dez) dias, o quantum atualizado a disposição dos herdeiros do falecido 

José Gonçalves. Ademais, compulsando os autos verifica-se que a de 

cujus deixara outros herdeiros além da requerente. Dessa maneira, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos a regularização processual dos demais herdeiros, ou instrumento 

público ou termo judicial de renúncia destes, nos termos do art. 1.806 do 

Código Civil. Decorrido o prazo supramencionado e com o retorno do 

expediente, à conclusão. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000193-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES DA SILVA NEVES (AUTOR)

MATHEUS SILVA NEVES (AUTOR)

I. S. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

SANDRA MARA ALVES DA SILVA NEVES OAB - 502.189.211-87 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE NEVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000193-41.2016.8.11.0006 AUTOR: SANDRA MARA ALVES DA SILVA 

NEVES, MATHEUS SILVA NEVES, ISADORA SILVA NEVES 

PROCURADOR: SANDRA MARA ALVES DA SILVA NEVES RÉU: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 41 de 520



RONALDO JOSE NEVES Vistos etc. Certifique-se se a autora foi 

devidamente intimada para prestação de contas e se já o fez. Em caso 

negativo, reitere-se a intimação para fazê-lo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Tendo em vista a manifestação da Fazenda Pública no evento retro, 

intime-se a inventariante para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, diga-se o Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005785-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. R. N. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. G. D. (RÉU)

D. P. D. E. D. M. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005785-32.2017.8.11.0006 AUTOR: ROBERTA ARRUDA ROLIM NICHIO 

GODOY RÉU: FABIO DOS SANTOS GARCIA DUARTE, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Nos termos do art. 

357 do Código de Processo Civil, inexistentes quaisquer questões 

processuais, declaro saneado o feito, devendo o ônus da prova, ante a 

ausência de peculiaridades, ser distribuído conforme os incisos I e II do 

art. 373 do mesmo diploma legal. Ademais, fixo como pontos 

controvertidos a necessidade da alimentada e a capacidade financeira do 

requerente, para tanto, defiro a produção de prova documental e 

testemunhal. Dessa maneira, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de setembro de 2018 às 15h30min. Na forma do art. 357, §4º 

do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) 

dias, para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Intimem-se as 

partes para que compareçam acompanhadas de advogados e 

testemunhas, consignando-se que é da própria parte o ônus de proceder 

à intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Destaca-se que somente será realizada a intimação das 

testemunhas pelo juízo nas hipóteses previstas no art. 455, §4º, e incisos 

do CPC. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000865-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSANDRO CLARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000865-78.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JUSSANDRO CLARO DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Jussandro 

Claro da Silva no intento de obter autorização judicial para auferir 

levantamento de valores referentes ao PIS/PASEP não sacados em vida 

pelo de cujus Jacinto Claro da Silva. Aduz o requerente que é herdeiro de 

Jacinto Claro da Silva, falecida em 18/11/1997. Juntou os documentos 

pertinentes e anuência dos demais herdeiros. Requisitadas informações à 

agência local do Banco do Brasil, confirmou-se a existência de valores 

nas contas de titularidade do falecido (ID 13018552). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que há nos autos demonstração 

de que o requerente é efetivamente herdeiro do “de cujus”, consoante se 

observa por meio dos documentos que instruíram a exordial. A Lei n° 

8.036/90, em seu artigo 20, inciso IV, dispõe que a conta vinculada (FGTS) 

poderá ser movimentada quando advir o falecimento do trabalhador, 

pagando-se a seus dependentes ou as pessoas indicadas em alvará 

judicial, independente de inventário ou arrolamento. Sobre a matéria já se 

decidiu: "ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO - IRMÃO - COMPROVAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Comprovada a inexistência de outros herdeiros do 

falecido titular de conta corrente e poupança em instituições financeiras, 

cabível a concessão de alvará judicial para levantamento de pequenos 

valores existentes em contas de titularidade do falecido". (Ap 

155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)” É certo que se 

afigura possível a concessão de alvará no caso em análise, haja vista que 

se trata de questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos 

documentos já acostados. Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando Jussandro Claro da Silva a levantar o saldo existente na conta 

vinculada em nome do “de cujus” Jacinto Claro da Silva junto ao Banco do 

Brasil. Expeça-se o necessário. Sem custas, haja vista que o Requerente 

é beneficiária da Justiça Gratuita. Transitado em julgado e observadas as 

cautelas legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 21 de junho de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000858-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAXLENE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LAET (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS 

E INTERESSADOS PRAZO: 10 (DEZ) DIAS DIAS AUTOS N.º 

1000858-23.2017.8.11.0006 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO PARTE REQUERENTE: 

MAXLENE FERREIRA DOS SANTOS PARTE REQUERIDA: MARIA DE LAET 

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: CIENTIFICAR 

TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da ação judicial acima indicada, 

consoante petição inicial a seguir transcrita, em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: Vistos 

etc.Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar proposta por 

Maxlene Ferreira dos Santos que objetiva a interdição de Maria de Laet. 

Narra o requerente, em síntese, ser filha da interditanda, a qual padece de 

enfermidade diagnosticada como Hemiparesia, decorrente de uma AVC, e 

infecção no trato urinário e dislalia, patologia esta apresentada pela 

interditanda que a impossibilita de reger sua vida de forma independente, 

uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude 

da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar curador especial 

deste, para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram 

os documentos pertinentes. Fora deferida a curatela provisória a 

requerente (ID 4881741). O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 6144692). Dispensada a realização de audiência 

para entrevista da interditanda em razão do quadro de saúde apresentado 

que impossibilita a sua locomoção (ID 6120591). O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva a 

requerente (ID 6120591). DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Interdição c/c pedido liminar proposta por Maxlene Ferreira dos 

Santos que objetiva a interdição de Maria de Laet. Narra o requerente, em 

síntese, ser filha da interditanda, a qual padece de enfermidade 

diagnosticada como Hemiparesia, decorrente de uma AVC, e infecção no 

trato urinário e dislalia, patologia esta apresentada pela interditanda que a 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude da interditanda ser 

incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, a requerente deseja se tornar curador especial deste, para 

prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. Fora deferida a curatela provisória a requerente 

(ID 4881741). O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado 

aos autos (ID 6144692). Dispensada a realização de audiência para 

entrevista da interditanda em razão do quadro de saúde apresentado que 

impossibilita a sua locomoção (ID 6120591). O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva a 

requerente (ID 6120591). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
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sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora de Hemiparesia, decorrente de uma AVC, e infecção no trato 

urinário e dislalia, o que lhe dificulta a locomoção e manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a 

interditanda apresenta anomalia que o impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que a interditanda tem reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Desta feita, diante do resultado da perícia, 

conclui-se que a interditanda encontra-se impedida de administrar sua 

própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que 

estão sujeitos a curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando.DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o 

fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Maria de Laet, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se a atos de natureza negocial,na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora Maxilene Ferreira de Laet, confirmando os efeitos da 

tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNÇÃO, 

digitei. Cáceres - MT, 16 de julho de 2018. JOANA APARECIDA SILVA 

ASSUNCAO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 184495 Nr: 4934-78.2015.811.0006

 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: MGSM, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR o advogado do requerido para 

apresentação de memoriais finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias..

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002903-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRATA & CIA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – De proêmio, PROMOVA-SE a exclusão 

da petição de exceção de pré-executividade de id. 12976075 e 

documentos seguintes juntados pela parte NIVALCIR MARTINS 

GONÇALVES, porquanto não dizem respeito ao processo ora em análise. 

A demanda em comento versa sobre impugnação de valor de crédito, cujo 

titular é a cooperativa SICREDI SUDOESTE MT, junto a recuperação judicial 

da empresa PRATA & CIA, não se tratando de execução de título 

extrajudicial. 2 - Em seguida, DILIGENCIE a Secretaria da Vara junto a 

empresa nomeada para elaboração da perícia para que promova a 

apresentação da proposta de honorários e o início da perícia, 

consignando-se prazo de 10 (dez) dias. 3 - Na sequência, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, bem 

como para requerer o que entender de direito visando o andamento do 

feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 4 – 

Em seguida, volte o processo CONCLUSO. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

16 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-64.2016.8.11.0006

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:

AURENIL CAMPOS MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - Em que pesem os argumentos tecidos 

em manifestação da parte executada no id. 12366023, este Juízo MANTÉM 

a decisão de id. 12116432 por seus próprios fundamentos. CUMPRAM-SE 

as determinações já exaradas neste processo. 2 – De outro norte, 

DEFERE-SE o pedido formulado pela parte autora/credora no id. 12412958, 

devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para cumprimento. 3 – 

Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta o 

direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias. 4 - Na sequência, INTIME-SE a parte 

autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. 5 – Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 

6 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000683-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DELUQUE VILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT0019713A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - A revelia tem como consequência, 

dentre outras, a desnecessidade de intimação para os atos processuais 

subsequentes à citação inicial, sendo certo que os prazos processuais 
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fluirão da data da publicação do ato decisório em órgão oficial, inteligência 

do artigo 346 do CPC. Diante disso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da sentença. 2 - Em seguida, INTIME-SE a parte autora para manifestação 

e requerimentos no prazo de 10 (dez) dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ARQUIVE-SE. 4 - Do contrário, CONCLUSO. 5 - Às 

providências. Cáceres/MT, 16 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004381-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando a petição de id. 12940263, 

este Juízo HOMOLOGA a desistência do recurso interposto no id. 

12836480 e determina que a Secretaria da Vara certifique o trânsito em 

julgado da sentença. 2 – Cumprido o item 1 e havendo o trânsito em 

julgado, 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. Cáceres/MT, 16 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000803-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARCIANO DE GOIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO VARANCIELO (RÉU)

OCUPANTES DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PERIMETRAL, QUADRA 02, 

LOTEAMENTO JARDIM PANORAMA, MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO CUMPRA-SE o despacho anterior de id. 

12411595, devendo a Secretaria da Vara atentar-se para as conclusões 

indevidas e lapsos no cumprimento dos despachos/decisões do Juízo. Às 

providências. Cáceres/MT, 16 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005974-10.2017.8.11.0006

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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DE MORAES SILVA DE PAULA (EXECUTADO)

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA - ME (EXECUTADO)

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INDEFERE-SE o pedido de citação por 

edital formulado pela parte exequente (id. 12800232). Isso porque a parte 

exequente não comprovou ter esgotado todos os meios extrajudiciais para 

localizar o endereço da parte executada. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

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 a parte 

exequente para diligenciar na busca do(s) endereço(s) da parte 

executada a fim de proceder a sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. 3 – Com a indicação do(s) endereço(s), 

EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento. 4 – Do contrário, 

CONCLUSOS. Cáceres/MT, 16 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170767 Nr: 6870-75.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANCUSO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24.497-OAB-PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A MT

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte exequente 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 220831 Nr: 7721-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA DE SOUZA EVANGELISTA, FABIANO DE 

SOUZA EVANGELISTA, LEIDIANA CASTELANS VIEIRA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 SENTENÇA (...) III – Dispositivo Posto isso, este Juízo JULGA 

RESTAURADOS os autos da Ação de Usucapião n. 112-46.2015.811.0006 

(Código: 176441), movida por Flávia de Souza Evangelista e Outros em 

face de Renato Arantes e Ana Cristina Cury Arantes, declarando suprido 

o processo desaparecido, devendo prosseguir em seus termos, conforme 

dispõe o artigo 716 do CPC.Por oportuno, como determina o art. 196 do 

CPC, bem como o item 2.10.4, II, da CNGC, COMUNIQUE-SE o fato à 

Subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil.No mais, na forma do 

artigo 1.069 do CPC, CONDENA-SE o advogado responsável pela carga 

dos autos e pelo seu extravio ao pagamento das custas processuais 

necessárias para a restauração dos autos.A propósito: (...) Por oportuno, 

a fim de se retomar o curso do feito, com a complementação dos atos 

processuais que não se encontram documentados no feito de 

restauração, este Juízo DETERMINA:1 - CITE-SE pessoalmente os 

confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com fundamento no 

art. 246, §3º do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentarem 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias.2 – INTIMEM-SE, por via postal, para 
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manifestar eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda 

Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente 

cópia da petição inicial e dos documentos que a instruíram.3 – 

CUMPRAM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81851 Nr: 8368-22.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KWA ALIMENTOS COMÉRCIO IMP. EXPO. E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, KEILA CRISTINA DOS SANTOS, WEUDES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR 

A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a devolução da carta de citação, 

motivo da devolução: não existe o número.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95375 Nr: 442-19.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN CORDEIRO CLEMENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A

 DECISÃO1 – (...) Ademais, não se vê excesso considerável entre o valor 

da avaliação da fração do imóvel penhorável (R$ 107.107,20 – fl. 

150-verso) e da dívida atualizada (R$ 73.625,23 – fl. 175), que justificasse 

outra redução da penhora, considerando que até a data de eventual 

expropriação, o valor do crédito já terá sofrido outra atualização.Depois, é 

certo que eventual excesso de valor auferido com a alienação do bem 

deverá ser revertido em favor da parte exequente, na forma do art. 876, § 

4º, do CPC, de modo que este Juízo INDEFERE o pedido de redução da 

penhora.2 – Passo seguinte, com fundamento no art. 835, inciso I, c/c o 

art. 854, ambos do Código de Processo Civil, uma vez juntado o valor 

atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 

173/174, 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.3 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima 

determinada, 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). 4 – 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.5 – No mais, 

EXPEÇA-SE a certidão prevista no art. 828 do CPC, como requerido pela 

parte exequente.6 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 7 – 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 13 de julho de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138009 Nr: 7445-88.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE MIRANDA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 Ante o exposto:1 – Este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade 

oposta pela parte executada.2 – Por outro lado, DEFERE-SE os benefícios 

da gratuidade da justiça à parte demandada, podendo ser revista a 

qualquer momento, caso inverídica a declaração de hipossuficiência 

apresentada.3 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente execução, 

sob pena de arquivamento.3 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 12 de julho de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183810 Nr: 4534-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO LEITE CAVALCANTE, EDUARDO SORTICA DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MAZULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 (...) DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado 

por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.4 – Em caso de manifestação da parte 

exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo 

Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de 

pagamento para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 

do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito no montante 

descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC.6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito.9 – 

Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Cáceres/MT, 09 de julho de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175308 Nr: 10183-44.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELICA GONÇALVES PIRES 

CARROCINI, NILTON ROBERTO CARROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO (...) Em que pese a alegação da parte autora, de que a 

transferência da propriedade seria somente com relação à parte do 

imóvel, de modo que não seria necessária a apresentação do 

georreferenciamento, a norma que regula a matéria (Lei n. 10.267/2001, 

regulamentada pelo Decreto n. 4.449/02) é imperativa no sentido de 

que:“Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do § 3o do art. 176 e 

do § 3o do art. 225 da Lei no 6.015, de 1973, será obtida a partir de 

memorial descritivo elaborado, executado e assinado por profissional 

habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 
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contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis 

rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com 

precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em 

manual técnico, expedido pelo INCRA.(...) (...) Ou seja, veja-se que o 

aludido artigo 10 dispõe a necessidade de identificação da área em 

qualquer situação de transferência de imóvel rural.Bem por isso, uma vez 

que a situação dos autos se amolda exatamente ao que prevê a norma 

supracitada e, em consonância com a consulta formulada pelo Cartório de 

Registro de Imóveis, este Juízo determina:1 – INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 30 dias, providenciar a identificação da área objeto dos 

autos, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n. 4.449/02, a fim de 

que seja cumprido o mandado de adjudicação expedido nos autos, sob 

pena de arquivamento do feito.2 – Com a juntada dos documentos, 

OFICIE-SE, novamente, ao Cartório de Registro de Imóveis para, no prazo 

de 15 dias, promover o cumprimento do mandado de adjudicação, 

expedindo-se as guias e o que mais for necessário, encaminhando com a 

missiva a documentação de identificação da área apresentada pela parte 

autora, além de cópia das peças processuais relevantes, comprovando 

nos autos.3 – Por fim, CERTIFIQUE-SE o cumprimento do item 1 e as 

diligências posteriores eventualmente adotadas, remetendo-se, após, os 

autos CONCLUSOS.4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 89776 Nr: 5018-89.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ PASSOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 210/214-verso e documentos de fls. 

215/282, pugnando o que entender de direito.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 73949 Nr: 663-70.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO UESLI FERREIRA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - FILIAL MS, REGATA 

ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que restou infrutífera a 

composição amigável, INTIMEM-SE as partes requerente e requerida, por 

meio de seus advogados, legalmente constituídos, para que especifiquem 

as provas que efetivamente desejam produzir, justificando expressamente 

suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio 

probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65152 Nr: 2609-14.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL DE CÁCERES - IEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que ambas as partes 

interpuseram recurso de apelação, sendo estes, tempestivos. Posto isso, 

nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR 

AS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155205 Nr: 2703-49.2013.811.0006

 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: JOÃO SEVERINO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138888 Nr: 8423-65.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA KOPP MARÇAL, MARCELO DOS 

SANTOS MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8423-65.2011.811.0006 (Código: 138888)

SENTENÇA

Trata de demanda ajuizada em 12.09.2011 por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de ADRIANA KOPP MARÇAL e MARCELOS DOS SANTOS MARÇAL, 

ambos qualificados na inicial.

 Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fls. 151 indeferiu o 

pedido de suspensão dos autos e determinou, dentre outros, a citação do 

demandando Marcelo dos Santos Marçal no endereço indicado e a citação 

por meio de carta rogatória em nome de Adriana Kopp Marçal, tendo sido 

expedida matéria para imprensa (fl. 153) para intimar o banco exequente 

para efetuar o preparo para cumprimento da carta rogatória.

Tal intimação foi disponibilizada no DJE nº 10211 em 06.03.2018.

Mesmo devidamente intimado, o exequente não providenciou o preparo e 

tão somente se manifestou em 22.03.2018 reiterando o pedido já 

indeferido por este juízo à fl. 151.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, verifica-se que a parte autora deixou de promover as 

diligências que lhe competiam, não obstante as inúmeras intimações para 

tanto, de modo que o processo deve ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 12 de junho de 2018.
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137650 Nr: 7010-17.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO OLIVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A,CONVENIO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais no importe de 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,§ 2º 

do CPC.

 Tais verbas ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, não obstante a 

incidência do art. 98, §3º do CPC, em caso de mudança de seu panorama 

econômico.

 Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 11 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91686 Nr: 6821-10.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI GARCIA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte autora, a fim de:(A) DECLARAR a rescisão 

contratual em questão;(B) DETERMINAR o cancelamento do registro da 

propriedade em nome do demandado Jaci Garcia, devendo a propriedade 

do veículo ser repassada à parte autora, bem como ser promovida a baixa 

do gravame inserido pela instituição financeira.A fim de efetivar a 

condenação acima, OFICIE-SE ao DETRAN/MT a fim de que promova o 

cumprimento da determinação acima no prazo de 15 dias, comprovando 

nos autos.(C) CONDENAR a parte demandada, de forma solidária, ao 

pagamento de indenização por danos materiais, referente à 

desvalorização do valor do veículo objeto dos autos, devendo tal quantia 

ser apurada a partir da diferença entre o valor venal atual do bem (a ser 

apurado conforme valor indicado pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas - FIPE) e a quantia pela qual o veículo seria vendido (conforme 

nota fiscal de fl. 29).(D) Em razão da sucumbência recíproca, afinal, a 

parte autora decaiu quanto à parte do pedido de indenização por danos 

materiais, CONDENAR as partes ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor 

da condenação, na forma do art. 85, § 2º, c/c o art. 86, ambos do CPC, 

devendo a parte demandada arcar com 75% dessa quantia, e o restante 

ficará a cargo da parte autora.No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 13 de julho de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003874-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SILVA ORTIZ (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003874-19.2016.8.11.0006. AUTOR: 

RENAN SILVA ORTIZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS 1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no 

instrumento de procuração de id. 4540413 e com fulcro no artigo 105 do 

CPC c/c o art. 450 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido e, por 

conseguinte, autoriza a expedição de alvará em nome da parte autora ou 

do causídico. 2 – Todavia, INDEFERE o pedido de id. 13081279 no que 

concerne à expedição de alvará em nome da genitora do patrono, por ser 

pessoa estranha à presente lide. 3 – INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, apresentar conta bancária da própria parte autora ou do 

advogado constituído nos autos, para a respectiva expedição de alvará. 4 

– Apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado 

nos autos (id. 12668695). 5 – Caso seja indicada conta bancária do 

patrono da parte, INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer 

meio de comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação na forma 

do art. 450, § 3º, da CNGC. 6 – Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias. 7 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 16 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002068-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002068-46.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MARINO FERREIRA DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. I – 

Relatório Trata-se de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito 

e indenização por danos morais ajuizada por MARINO FERREIRA DOS 

SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados nos 

autos, pretendendo, em síntese, a revisão do contrato pactuado com a ré, 

sob a alegação de que os juros estariam abusivos devido a capitalização, 

requerendo sua redução, repetição em dobro e indenização por dano 

moral pela cobrança abusiva no importe de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 

reais). Pede, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a 

inversão do ônus da prova. O ato judicial de id n. 3229500 recebeu a 

petição inicial, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, determinou a 

citação da parte ré, designou audiência de conciliação e indeferiu o pedido 

de inversão do ônus probatório pela ausência de especificação. Realizada 

audiência, a conciliação restou inexitosa (id. 11716276). A parte 

demandada apresentou resposta no id n. 4986906, arguindo em síntese, a 

inexistência de cláusulas abusivas (legalidade da capitalização de juros), 

a inexistência de má-fé para restituição em dobro de valores pagos, o 

descabimento da indenização por dano moral e a imprestabilidade dos 

cálculos apresentados pela parte autora. Realizada audiência, a 

conciliação restou inexitosa (id. 4778650). A réplica à contestação é vista 

no id n. 9554972. Em decisão saneadora (id. 11760932) o juízo determinou 
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que as partes especificassem as provas que ainda pretendiam produzir. 

Em petição de id. 11834068, a parte autora pugnou pela realização de 

audiência de instrução e em manifestação de id. 11971399, a parte ré 

pugnou pela realização de novas provas somente em caso de 

apresentação de novos documentos pela parte autora. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação O caso em apreço é hipótese que permite 

o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, necessidade de dilação probatória, uma vez 

que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do 

feito. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de 

que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras. É, 

com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado 

sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras” (nosso grifo). Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei 

consumerista no caso em apreço. Verifica-se, por outro lado, que os 

pedidos da petição inicial, basicamente, se resumem à pretensão de 

declaração de nulidade das cláusulas contratuais que, supostamente, 

ensejaram obrigações iníquas. Todavia, a parte autora alega vagamente a 

existência de juros abusivos/extorsivos, o que caracterizaria desequilíbrio 

nos contratos pactuados e requer a sua revisão para a aplicação da taxa 

legal. É certo que incumbia à parte demandante apresentar, com dados 

concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte demandada, 

inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados 

exorbitantes, as cobranças de taxas e tarifas rotuladas de indevidas, com 

a devida fundamentação, o que não fez. Tanto as alegações são 

genéricas que, muito embora elencado que os juros seriam abusivos, bem 

como que estariam capitalizados, não fora explicitado o porquê eles 

seriam ilegais, ao contrário, a parte autora se limita a afirmar que “é 

permitida a capitalização de juros desde que expressamente pactuada. 

Muito embora tenha sido incluída cláusula estabelecendo a capitalização 

de juros no contrato de empréstimo pessoal em análise, eis que a mesma 

jamais foi pactuada.”. Ou seja, afirma a legalidade da capitalização de 

juros, confessa que o contrato entabulado entre as partes possui cláusula 

estabelecendo a capitalização e, contraditoriamente, alega que a 

capitalização não foi pactuada. O autor apenas informou a abusividade da 

capitalização, contudo, sequer fora apresentada a taxa média de mercado 

indicada pelo Banco Central a fim de apurar se a taxa aplicada nos 

contratos destoa da média de mercado. Com efeito, ao magistrado, que 

não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações 

genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir 

explicitado de forma contundente nos autos. Nesse sentido: “Alegações 

genéricas de excesso de cobrança não têm o condão de elidir ou reduzir 

o montante devido, permanecendo a dívida, em relação ao contrato de 

prestação de serviços, hígida em sua integralidade (Apelação Cível n. 

70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008)” No ponto, a verdade é 

que, não obstante o autor buscar a revisão contratual, não apresentou 

pedido concreto acerca de como seria essa repactuação. Vale dizer que 

não basta a apresentação de conceitos genéricos de que esse ou aquele 

encargo seria abusivo, mas a demonstração efetiva de que aquela 

fundamentação se amolda ao caso concreto e que, na avença, de fato, 

houve a cobrança de encargos abusivos. Afinal, a alegação de que houve 

encargos abusivos pressupõe uma análise da parte autora de que eles 

realmente incidiram no caso concreto. Não custa ressaltar que, além do 

juízo não ter invertido o ônus da prova em favor do autor, ainda que 

houvesse, a inversão do ônus da prova não retira da parte autora o ônus 

de indicar precisamente na exordial os encargos que seriam abusivos. III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte 

autora, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. 

Bem por isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% 

sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 16 de julho de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000172-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO TASSEO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000172-94.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: AROLDO TASSEO I – Relatório Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA em desfavor de AROLDO TASSEO em que a empresa requerente 

alega, em síntese, que o requerido firmou contrato de financiamento junto 

à empresa administradora de consórcios para aquisição de um veículo, 

cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia de contrato 

de financiamento. Ocorre que o réu tornou-se inadimplente deixando de 

efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela vencida em 

21.02.2015. Requer a busca e apreensão do bem, a citação do requerido 

para apresentar contestação e que seja consolidado na posse. Com a 

inicial, vieram os documentos. Liminar concedida (id. 11402104), 

determinando-se a expedição de mandado de busca e apreensão do bem. 

Cumprimento da liminar com a apreensão do bem e citação do réu no id. 

11754138 e 11754689. O réu apresentou contestação no id. 12499857 

alegando a inconstitucionalidade do vencimento integral da dívida e o 

adimplemento substancial, pugnando pela revogação da medida liminar 

anteriormente deferida e no caso de a busca e apreensão se tornar 

definitiva, a devolução do saldo eventualmente apurado. A requerida 

aportou aos autos réplica no id. 12850433, alegando, em síntese, se tratar 

de instituto de consórcio (sem incidência de juros remuneratórios) e não 

de financiamento. Vieram os autos conclusos. II. Fundamentação De plano, 

passa-se ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida 

não necessita de instrução probatória. O julgamento antecipado da causa 

vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio 

do contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes 

para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. Ao que consta dos autos, o requerido firmou com o 

requerente Contrato de Alienação Fiduciária Grupo 2215 Cota 655.0, para 

aquisição de um automóvel, que foi descumprido pelo primeiro, dando 

ensejo ao deferimento da liminar de busca e apreensão do referido bem. É 

de se observar que, executada a liminar, no prazo de cinco dias, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), 

sendo facultado ao réu, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da 

dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 

911/69). No caso em análise, o requerido foi citado e apresentou 

contestação no prazo legal, confessando sua dívida. Em que pesem as 

alegações do réu de adimplemento substancial ou da inconstitucionalidade 

do vencimento antecipado da dívida, nenhuma das teses aclamadas 

possuem o condão de desconstituir a mora. Deveria o réu, na 

contestação, comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos 

do direito do autor, a teor do ônus probandi insculpido no art. 373, inciso II, 

do CPC. Assim sendo, a falta de comprovação pelo requerido de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, aliada a 

comprovação pelo autor dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, a 

relação obrigacional das partes, a inadimplência do réu e a sua mora, 

demanda a total procedência da presente ação. III. Dispositivo Ante o 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto 

da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão 

liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. ). Contudo, tal 

condenação ficará suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que este juízo defere os benefícios da gratuidade da justiça ao réu. Caso 
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haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo 

junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e 

baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 16 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003360-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA BIANCHINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de busca e 

apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que o 

requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida, determinando-se a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo. Cumprimento da liminar e citação da parte requerida 

(id. 11410597). Mesmo devidamente citado, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. O 

processo veio concluso. II – Fundamentação Com efeito, a requerente 

afirma que o requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas do 

financiamento do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, embora a 

parte requerida tenha sido regularmente citada e intimada da busca e 

apreensão do bem, deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou 

apresentar resposta. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do 

bem e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

com as anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 16 de 

julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003228-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BIO SUPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIR FISCHER RUIZ DORO DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003228-38.2018.8.11.0006. AUTOR: 

BIO SUPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME RÉU: AMIR 

FISCHER RUIZ DORO DE MOURA 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. 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, 16 de julho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005363-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GUERRERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1005363-57.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE 

RODRIGUES LIMA EXECUTADO: JULIO CESAR GUERRERO Na petição de 

id. Num. 14113663 a parte Exequente noticia composição, requer 

homologação e suspensão do processo. Inobstante tratar-se de direito 

disponível, e para que não seja apresentado qualquer questionamento 

futuro, aliado que o juízo pode afastar critérios de atualização que não 

tenha respaldo em lei, oportunizo as partes esclarecerem qual a taxa de 

juros e critérios adotados para definir o valor da dívida, eis que o valor 

total acordado supera a 70 % ao valor inicialmente executado. Atualize os 

registros para constar o Advogado constituído pelo devedor. Cáceres/MT., 

16 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005363-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GUERRERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1005363-57.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE 

RODRIGUES LIMA EXECUTADO: JULIO CESAR GUERRERO Na petição de 

id. Num. 14113663 a parte Exequente noticia composição, requer 
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homologação e suspensão do processo. Inobstante tratar-se de direito 

disponível, e para que não seja apresentado qualquer questionamento 

futuro, aliado que o juízo pode afastar critérios de atualização que não 

tenha respaldo em lei, oportunizo as partes esclarecerem qual a taxa de 

juros e critérios adotados para definir o valor da dívida, eis que o valor 

total acordado supera a 70 % ao valor inicialmente executado. Atualize os 

registros para constar o Advogado constituído pelo devedor. Cáceres/MT., 

16 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002459-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO PRADO E SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO DAS NEVES SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002459-30.2018.8.11.0006. AUTOR: 

FRANCISCO DO PRADO E SILVA JUNIOR RÉU: BENTO DAS NEVES SILVA 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por FRANCISCO 

PRADO E SILVA JUNIOR em face de BENTO DAS NEVES SILVA. Ao 

apreciar a inicial, determinei a sua emenda, cujas providências à serem 

observadas constam no despacho de id. 13457804. Contudo, o autor 

deixou transcorrer o prazo, sem levar à cabo as providências 

determinadas. Deste modo, da análise dos autos, alternativa não resta 

senão indeferir a exordial em razão do descumprimento do previsto no 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido: “...no caso de 

um juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o autor tenha 

tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único caminho viável 

ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” ((in Manual do Direito 

Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 8.ª 

edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, pag. 539). Ante o exposto, 

com fulcro no parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil 

INDEFIRO a petição inicial, e em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I do mesmo 

código. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT., 16 de Julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002421-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTES CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002421-18.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: GONCALO DE SOUZA E CIA LTDA - ME EXECUTADO: 

BANDEIRANTES CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME Vistos, 

etc. Cuida-se de pedido autônomo de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Ao apreciar a 

inicial, determinei a sua emenda, cujas providências à serem observadas 

constam no despacho de id. 13457615 - Pág. 1. Contudo, o autor deixou 

transcorrer o prazo, sem levar à cabo as providências determinadas. 

Deste modo, da análise dos autos, alternativa não resta senão indeferir a 

exordial em razão do descumprimento do previsto no artigo 321 do Novo 

Código de Processo Civil. Nesse sentido: “...no caso de um juiz ter 

determinado a emenda da petição inicial, sem que o autor tenha tomado 

qualquer atitude positiva a esse respeito, o único caminho viável ao juiz é 

o indeferimento da petição inicial.” ((in Manual do Direito Processual Civil – 

Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 8.ª edição – Salvador- 

Editora JusPodivm, 2016, pag. 539). Ante o exposto, com fulcro no 

parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil INDEFIRO a 

petição inicial, e em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito na forma do art. 485, I do mesmo código. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 16 de 

Julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002264-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002264-45.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: NILSON NEVES DA 

SILVA Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de desistência apresentado no id. 

13733890 - Pág. 1 para que sobre ele fluam os jurídicos e legais efeitos. 

Ante o exposto, nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. 

Intime-se. Após, arquive-se independente de trânsito em julgado. 

Cáceres/MT., 16 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005158-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005158-28.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RODRIGO PEREZ, 

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de RODRIGO 

PEREZ e MARIANA DE PINHO OLIVEIRA. Compulsando os autos, verifico 

que o credor, por duas vezes, foi intimado a promover o andamento do 

feito, notadamente, para que promovesse o recolhimento da diligência 

relativa a tentativa de penhora de bens, mas até então tem se mantido 

inerte (id. 13138351 - Pág. 1 e 13652827 - Pág. 1). Saliento que na última 

deliberação deste Juízo, houve a advertência de que a inércia implicará no 

arquivamento da execução (id. 13142078 - Pág. 1). Deste modo, há 

desídia do autor, tendo em vista que deixou de promover os atos e 

diligências necessárias para impulsionar o andamento do feito. Com efeito, 

o processo encontra-se parado há mais de 50 (cinquenta) dias, por 

omissão da parte autora, sendo, portanto, medida imperativa o seu 

arquivamento. Ante o exposto, nos termos do art. 485, III c.c 318, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO EM RELAÇÃO AO SALDO REMANESCENTE, COM DEDUÇÃO 

DA QUANTIA PENHORADA NOS AUTOS, e DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Custas já 

recolhidas. Fica o autor intimado a informar seus dados bancários no 

prazo de cinco dias, para a liberação do total penhorado via BACENJUD o 

qual deverá ser utilizado para amortização do saldo devedor. Após, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 16 de julho de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000819-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DOS REIS DE PIERI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

ANA MARIA DI RENZO (AUTORIDADE COATORA)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

FABIANA DOS REIS PIERI contra ato ilegal praticado pela Sra. ANA MARAI 

DI RENZO, ocupante do cargo de Reitora da FUNEMAT, no qual sustenta 

que apesar de ter vínculo precário com a requerida, faz jus à estabilidade 

provisória em razão da gravidez, forte na LC n.º 04/90. Documentos 

iniciais acostados ao feito. Liminar deferida. Informações prestadas pela 

autoridade coatora. Parecer ministerial pela concessão da segurança. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

No caso, pretende-se a concessão de segurança para assegurar à 

impetrante o direito de estabilidade provisória e gozar de licença 

maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, com força na LC n.º 04/90. O 

caso é de concessão da ordem. É incontroverso que a impetrante prestou 

serviços à FUNEMAT até março de 2018, quando seu contrato de trabalho 

temporário findou. Entretanto, já naquela época, estava grávida. Em geral, 

os contratos administrativos temporários tem a finalidade de atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público –, essa espécie 

de vínculo se caracteriza pela precariedade, de modo que o Poder Público 

pode desfazê-lo a qualquer tempo. O contrato temporário, ato 

discricionário da administração pública, não cria nenhum vínculo entre o 

contratado e a Administração, a qual pode, a qualquer momento, num juízo 

de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato temporário firmado. 

Assim, não há estabilidade ao cargo titulado, bem como o contrato 

emergencial não gera direitos ao contratado senão aqueles 

expressamente previstos na legislação de regência. Trata-se de contrato 

sujeito ao regime jurídico- administrativo e não a CLT, como pretende a 

autoridade coatora, de forma que aplicável os efeitos da LC n.º 04/90. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORAS. PRETENSÃO DE 

RECEBIMENTO DO FGTS. RELAÇÃO DE NATUREZA 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA CLT. INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A pretensão 

de recebimento do FGTS, por sua vez, não tem amparo normativo que 

justifique sua procedência, uma vez que o reconhecimento judicial da 

invalidade de relação laboral firmada junto ao poder público não leva à 

aplicação da consolidação das Leis do trabalho. 2. O fundo de garantia é 

direito conferido pela constituição apenas aos trabalhadores em geral (art. 

7º, inciso III, da cf), mas não aos ocupantes de cargos públicos seja a 

título efetivo, comissionado ou mesmo temporário, haja vista não existir 

previsão específica no artigo 39, §3º, da CF. 3. O artigo 19-a da Lei 

federal nº 8.036/90 impõe ao poder público o dever de recolhimento do 

fundo de garantia por tempo de serviço do servidor cuja forma de 

admissão foi decretada nula (art. 37, §2º, da cf), mas não lhe dá o direito 

de perceber diretamente o montante equivalente aos depósitos que 

deixaram de ser feitos em sua conta vinculada. 4. In casu, não é aplicável 

a repercussão geral em recurso extraordinário 596.478/rr, eis que, 

naquela oportunidade, estava-se 11 diante de contrato de trabalho 

declarado nulo, ao passo em que, aqui, temse hipótese distinta, em que o 

contrato temporário de trabalho não teve sua nulidade decretada. (TJ-MS; 

APL 0056132-21.2010.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; 

Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 27/03/2014; Pág. 10). – 

grifou-se. Em se tratando de gestante, a jurisprudência é firme no sentido 

de que a impetrante, mesmo sendo temporária, tem direito à estabilidade 

provisória durante o período de licença maternidade. A estabilidade 

provisória visa a assegurar à trabalhadora a permanência no seu emprego 

durante o lapso de tempo correspondente ao início da gestação até os 

primeiros meses de vida da criança. Nos termos da jurisprudência do STJ, 

e STF a garantia constitucional à estabilidade provisória da gestante não 

se aplica apenas às celetistas, mas também às militares e servidoras 

públicas civis, ainda que mantenham vinculo precário com a Administração 

Pública. Confira-se: RMS 025758 Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ Data da Publicação 29/08/2014 CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDORA PÚBLICA. DISPENSA DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO GOZO 

DE LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE. OFENSA. RECURSO PROVIDO. 1. A estabilidade 

provisória, também denominada período de garantia de emprego, prevista 

no art. 10, inc. II, letra "b", do ADCT, visa assegurar à trabalhadora a 

permanência no seu emprego durante o lapso de tempo correspondente 

ao início da gestação até os primeiros meses de vida da criança, com o 

objetivo de impedir o exercício do direito do empregador de rescindir 

unilateralmente e de forma imotivada o vínculo laboral. 2. O Supremo 

Tribunal Federal tem aplicado a garantia constitucional à estabilidade 

provisória da gestante não apenas às celetistas, mas também às militares 

e servidoras públicas civis. 3. Na hipótese, muito embora não se afaste o 

caráter precário do exercício de função comissionada, não há dúvida de 

que a ora recorrente, servidora pública estadual, foi dispensada porque 

se encontrava no gozo de licença maternidade. Nesse cenário, tem-se 

que a dispensa deu-se com ofensa ao princípio de proteção à 

maternidade. Inteligência dos arts. 6º e 7º, inc. XVIII, da Constituição 

Federal e 10, inc. II, letra "b", do ADCT. 4. Recurso ordinário provido. (RMS 

22.361/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ªT, DJ 7/2/2008) Na 

hipótese, faço saber que o mandado de segurança não alcança efeitos 

patrimoniais pretéritos, nos termos das Súmulas n. 269 e 271, ambas do 

STF. Assim, em relação a eventuais vencimentos anteriores à impetração, 

incidem os óbices das súmulas referidas. À vista do exposto, dou parcial 

provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, para 

assegurar à impetrante o direito de receber indenização correspondente 

às vantagens financeiras do cargo, da data da impetração do mandamus 

até o quinto mês após o parto. Publique-se. Intimem-se. Na espécie, a 

impetrante era servidora pública estadual temporária, sujeita aos efeitos 

do regime jurídico administrativo, de modo que faz jus à estabilidade 

provisória e licença gestante de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 

redação do art. 235 da Lei Complementar n.º 04/1990, com nova redação 

dada pela LC n.º 330/2008: “Art. 235. Será concedida licença à servidora 

gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem 

prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.” Portanto, 

impertinentes se mostram a teses de inaplicabilidade da Lei de Empresa 

Cidadã ou de que o regime de benefícios previdenciários seja o previsto 

para o setor privado, já que nenhuma delas invalida o direito à licença 

maternidade pelo prazo previsto em lei própria. Deste modo, a 

Administração Pública deve reintegrar provisoriamente a autora e 

conceder licença gestante à impetrante pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, garantindo-lhe o gozo integral do direito previsto em lei. É da 

jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO 

TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE 

CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990. A servidora 

pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração 

Pública, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à 

estabilidade enquanto estiver em gozo de licença-gestante, cujo período 

será de cento e oitenta (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei 

Complementar do Estado de Mato Grosso n° 4, de 15 de outubro de 1990. 

Segurança deferida. (MS 70061/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 15/09/2015). ISSO 

POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A 

SEGURANÇA para garantir estabilidade provisória e assegurar à 

impetrante o direito de gozar de licença gestante por 180 (cento e oitenta) 

dias, a teor do art. 235 da Lei Complementar n.º 04/90 c/c art. 487, I NCPC, 

confirmando-se a liminar deferida; (b) Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 

105 STJ; (c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso 

voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do 

disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (d) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 12 de julho de 2018. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000971-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GONCALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROEG/UNEMAT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por EMERSON 

GONÇALVES DE SOUZA contra ato da PRÓ-REITORA DE ENSINO E 

GRADUAÇÃO e da COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA, no qual 

se opõe à impossibilidade de inscrição de candidato não graduando, na 

forma do edital n.º 001/2018. Documentos juntados à exordial. Liminar 

indeferida. Informações prestadas. Parecer ministerial pela denegação da 

ordem. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. Versam os autos sobre pedido de concessão de segurança c/c 

pedido de liminar impetrado por EMERSON GONÇALVES DE SOUZA contra 

ato da PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNEMAT, no qual 

pugna pela realização de matrícula junto ao concurso para vagas 

remanescentes de medicina da UNEMAT. É caso de denegação da 

segurança. Registre-se que o art. 207 da Constituição da República 

confere às Universidades autonomia didático – cientifica e administrativa 

na gestão administrativa, sendo-lhes autorizado definir critérios para 

seleção de novos alunos por transferência facultativa, a teor do art. 49, 

da Lei 9.394/96. Para regulamentar a forma de transferência interna e 

externa de vagas remanescentes, a Universidade do Estado de Mato 

Grosso estabeleceu a forma de ingresso no ensino superior na Resolução 

n.º 0054/2011 CONEPE/UNEMAT. Ainda, sobre o tema, pacificado na 

doutrina e na jurisprudência pátria que o controle externo do concurso 

público pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à LEGALIDADE 

do certame público, não podendo, à evidência, adentrar no mérito 

administrativo. Consigna-se ainda que na ausência de legislação estadual 

que regule as normas gerais de concursos públicos no âmbito da 

administração pública direta e indireta do Estado de Mato Grosso, as 

normas do edital se tornam a regra do certame. 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. Nestes termos, o edital 

do concurso vestibular n.º 001/2018, que faz lei entre as partes, assim 

consignou expressamente: “1.1. Poderão candidatar-se ao processo de 

seleção para preenchimento das vagas de que trata este Edital: I. 

discentes de curso de graduação presencial dos câmpus da Unemat de 

mesma área de afinidade de conhecimento (TRANSFERÊNCIA INTERNA); II. 

discentes de mesmo curso de graduação presencial de outras IES 

públicas, reconhecidos pelo respectivo órgão regulador (TRANSFERÊNCIA 

EXTERNA); III. discentes de curso de graduação presencial de outras IES 

públicas de mesma área de afinidade de conhecimento, reconhecidos pelo 

respectivo órgão regulador (TRANSFERÊNCIA EXTERNA); IV. discentes de 

mesmo curso de graduação presencial de IES privadas, reconhecidos pelo 

respectivo órgão regulador (TRANSFERÊNCIA EXTERNA); V. discentes de 

cursos de graduação presencial de IES privada de mesma área de 

afinidade de conhecimento, reconhecidos pelo respectivo órgão regulador 

(TRANSFERÊNCIA EXTERNA).” Ora, o próprio impetrante confessa na 

inicial que não preencheu os requisitos para inscrição, de sorte que 

nenhum direito lhe ampara, sendo de rigor o indeferimento da liminar. À 

evidência, a pretensão de alterar o critério do concurso público, utilizado 

no processo seletivo de preenchimento de vagas remanescentes, não 

encontra respaldo normativo em razão do princípio da vinculação do edital. 

Sobremais, no presente caso a alteração dos critérios adotados em edital, 

nos termos da exordial, desprestigia todos os candidatos que 

preencheram os requisitos editalícios, e realizaram a respectiva matrícula, 

criando uma situação anti-isonômica e de indesejável insegurança jurídica. 

É da jurisprudência: TRIBUNAL REGIONAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Processo: AMS 37891 DF 1997.01.00.037891-7 Relator(a): JUIZ FEDERAL 

ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA (CONV.) Julgamento: 28/10/2003 

Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA SUPLEMENTAR Publicação: 20/11/2003 

DJ p.109 Ementa CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. AUTONOMIA DAS 

IES PARA ESTABELECER CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS. 

LEI 9.394/96. ART. 207, DA CF/88. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. "Tendo sido indeferido o pedido de transferência, não em 

norma regimental da instituição privada de ensino superior, mas pelo fato 

de estar a FIPLAC, instituição de ensino de origem, em regime de 

intervenção federal, enseja-se, por tal fato, a competência da Justiça 

Federal" (cf. TRF1, AMS 96.01.53051-7/DF, 1ª. Turma, Juiz Conv. Renato 

Prates, DJU, II, 5.4.99, p. 46 - destaquei). 2. Vale consignar que a 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207, ao dispor sobre a 

educação, garante às universidades autonomia didático-científica e 

administrativa, sendo-lhes autorizado definir critérios para seleção de 

novos alunos por transferência facultativa, a teor do art. 49, da Lei 

9.394/96. 3. "É garantia constitucional a autonomia didático-científica das 

Instituições de Ensino Superior - IES, sendo-lhes autorizado definir 

critérios para seleção de novos alunos por transferência facultativa (art. 

49 da Lei n. 9.394/96 c/c art. 207 da CF)" (cf. TRF1, REO 

1999.01.00.105454-9/PI, 1ª. Turma, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino 

Amaral. DJU, II, 4.9.2000, p. 21). 4. "Na hipótese de transferência 

facultativa, a instituição de ensino pode recusar o pedido, por critérios de 

conveniência e oportunidade, o que não configura lesão a direito da 

Agravante" (cf. TRF1, AG 1997.01.00057414-5/BA, 1ª. Turma, Rel. Juiz 

Conv. Ricardo Machado Rabelo, DJU, II, 15.3.1999, p. 38). 5. Sem 

honorários, a teor das Súmulas 512, do STF e 105, do STJ. Custas pelos 

impetrantes. 6. Competência da Justiça Federal para conhecer e 

processar o feito que se reconhece, pois envolve a demanda instituição 

de ensino superior sob intervenção federal. 7. Sentença mantida. 

Apelação desprovida. – destacou-se. Consigna-se também que o 

impetrante não impugnou os itens do edital de abertura do seletivo de 

preenchimento de vagas remanescentes no momento adequado. Não é 

razoável a interferência do Judiciário para autorizar a realização de 

alterações, depois de toda a publicidade dada à seleção, para atender a 

interesses de particulares, que não apontam sequer uma falha no 

instrumento convocatório, o que estaria a ferir os princípios da isonomia e 

da vinculação ao edital. Por oportuno, diga-se que a forma MAIS 

DEMOCRÁTICA DE INGRESSO NAS UNIVERSIDADES É MÉTODO 

VESTIBULAR, que dá condições de acesso irrestrito a todos aqueles que 

se submeterem às provas e alcançarem as notas mínimas necessárias, 

dentro da cota escolhida. À falta, portanto, de direito a amparar a 

pretensão inicial, a denegação da ordem é medida que se impõe. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) DENEGAR a 

segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução 

do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; (b) Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ; (c) Desnecessário o reexame necessário, posto que 

denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); (d) Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo; (e) Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 12 de julho de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005903-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS AGENCIA DE CÁCERES MT (RÉU)

 

Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 465 § 1.º do 

CPC/15;

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001585-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA MESQUITA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MESQUITA FERREIRA OAB - TO5816-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por GEOVANNA MESQUITA FERREIRA contra ato da 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados nos autos. Narra a Impetrante, em síntese, que pretendia 

continuar participando do processo de Seleção e Preenchimento de vagas 

remanescentes do Curso de Graduação de Medicina por transferência 

externa, da Universidade do Rio Verde (Rio Verde – GO) para a UNEMAT 

no campus de Cáceres – MT, porém sua inscrição foi indeferida ao 

fundamento de que houve descumprimento do item 6.2 do Edital de 

Abertura do certame 001/2018, especificamente de que não cumpriu a 
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carga horária mínima (1920h) exigida para a fase em que se encontrava a 

vaga remanescente pleiteada. Diante da situação exposta, volve-se 

perante este Juízo requerendo que seja oportunizado liminarmente o 

deferimento de sua inscrição, com a consequente participação nas demais 

etapas do processo de seleção e, no mérito, a concessão da segurança 

confirmando definitivamente a liminar. Junto à inicial aportaram 

documentos. Liminar indeferida (Id: 12569389). Informações devidamente 

prestadas pela autoridade coatora (Id: 12753928). Parecer do Ministério 

Público pugnando pela denegação da ordem (Id: 13123622). É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. Versam os autos sobre pedido de 

concessão de ordem para que seja oportunizado o deferimento da 

inscrição da Impetrante, com a consequente participação nas demais 

etapas do processo de seleção para concorrer a vagas remanescentes 

do curso de Medicina da UNEMAT. É caso de denegação da ordem. In 

casu, a Impetrante realizou sua inscrição, a fim de pleitear vaga 

remanescente para a 4º fase do curso de Bacharelado em Medicina na 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, contudo, foi 

indeferida. O ente público Impetrado, por meio do Edital complementar nº 

003 ao Edital nº 001/2018 – PROEG tornou público o resultado dos 

recursos interpostos contra o indeferimento das inscrições contendo 

relação nominal dos candidatos, inclusive da Impetrante, com o respectivo 

deferimento ou indeferimento dos recursos, conforme a situação, 

indicando, em caso de indeferimento, os itens do Edital que foram 

descumpridos. O referido indeferimento teve como fundamento o 

descumprimento do item 6.2 do Edital. Esse item apresenta a carga horária 

mínima exigida para a fase em que se encontra a vaga remanescente 

pleiteada, sendo, ao caso, necessárias 1920 (um mil e novecentos e vinte) 

horas. Oportuno dizer que, em se tratando de certame público, tal como na 

espécie, o edital faz verdadeira LEI ENTRE AS PARTES. O poder público 

exibe suas condições e o terceiro, inscrevendo-se, concorda com elas. 

Ou seja, trata-se de decorrência lógica do princípio da legalidade e 

moralidade, como também da vinculação ao edital. O presente Edital, tratou 

nos itens 4 e 6 dos documentos, da inscrição e do enquadramento da 

vaga por fase/ciclo, estabelecendo especificamente nos itens 4.1; 4.2; 

4.3; 4.7 e 6.9 os seguintes documentos e regras a serem observados: 

“4.1. Para fins de inscrição no processo de seleção para preenchimento 

das vagas de que trata este edital, o candidato ou seu procurador legal, 

deverá comparecer no período de 26 de fevereiro a 02 de março de 2018, 

no horário de expediente administrativo, na Supervisão de Apoio 

Acadêmico do câmpus (SAA), do Campus Universitário “Jane Vanini”, 

situado na Av. São João, s/nº - Bairro Cavalhada. CEP: 78.200-000. Fone: 

(65) 3221-0520. (...) 4.3. São documentos necessários para realizar a 

inscrição: TIPO DE VAGA PLEITEADA Transferência interna (curso de 

graduação presencial da Unemat de mesma área de afinidade de 

conhecimento) ou Transferência externa (curso de graduação presencial 

de outras IES nacionais públicas ou privadas, de mesmo curso ou de 

mesma área de afinidade de conhecimento). DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS 1. Cópia do documento oficial de identificação pessoal em 

que conste o RG e CPF; 2. Cópia do Atestado de vínculo e Histórico 

Escolar, emitidos pelo órgão/departamento/ repartição da Instituição de 

origem, no período letivo deste Edital, em que conste o curso de 

graduação presencial, de oferta contínua, a que o candidato está 

vinculado; 3. Ementário das disciplinas (entrega após a divulgação do 

resultado preliminar e se o candidato for classificado); 4. Procuração 

particular com firma reconhecida em cartório, se for o caso. (...) 4.7. O 

candidato que, conforme o histórico escolar, apresentar carga horária 

total cursada em seu curso de origem inferior exigida para a vaga 

pleiteada, de acordo com o item 6.2, terá sua inscrição indeferida. (...) 6.9. 

Para fins de classificação neste processo de seleção, a carga horária 

mínima correspondente à fase em que a vaga remanescente se encontra, 

é verificada a partir da soma da carga horária das disciplinas e/ou créditos 

realizados pelo candidato no curso de origem a serem aproveitados no 

curso de destino.” Das normas contidas no Edital de abertura acima 

colacionadas, extrai-se que os documentos necessários contendo a 

carga horária mínima exigida para a vaga remanescente pleiteada (1920 - 

um mil e novecentos e vinte) horas, deveriam ter sido entregues 

necessariamente no ato da inscrição, no período compreendido entre 26 

de fevereiro a 02 de março de 2018. Contudo, ao que se nota, muito 

embora a Impetrante tenha carreado aos autos tais documentos - Histórico 

Escolar e Matriz Curricular (Id: 12559830; 12559843 e 12559851), que 

demonstra ter cumprido a carga horária necessária, não comprovou tê-los 

apresentados na data da inscrição, tal como categoricamente ordenado na 

Lei do certame. Veja que o Histórico e a Matriz Curricular em que apontam 

a carga horária e os créditos que foram cumpridos pela Impetrante estão 

respectivamente com datas de emissão do dia 05/04/2018 e 20/03/2018, 

datas essas posteriores ao período de inscrição do processo de seleção. 

Desse modo, deflui-se que não foram cumpridos todos os requisitos 

necessários no ato da inscrição do certame o que, por expressa 

imposição contida no Edital – item 4.7 (Lei do certame) autoriza o 

indeferimento da inscrição, tal como ocorreu, não havendo se falar em 

nenhuma ilegalidade. Colha-se da jurisprudência: MANDADO DE 

SEGURANÇA – DECISÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO 

PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE 

NOTAS E DE REGISTRO DE FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA DO 

IMPETRANTE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NA MATRIZ DO 

CERTAME – INSURGÊNCIA – AVENTADA A OCORRÊNCIA DE ERRO 

MATERIAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

RAZOABILIDADE E ISONOMIA – PRETENSA RENOVAÇÃO DO PRAZO 

PARA A OFERTA DO DOCUMENTO EXIGIDO – INSUBSISTÊNCIA – MEDIDA 

EXPRESSAMENTE VEDADA NO EDITAL DO CONCURSO – 

COMPULSORIEDADE DAS OBRIAGAÇÕES POSTAS NO EDITAL – 

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO 

ALARDEADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 

Legítimo o indeferimento da inscrição definitiva de candidato que não 

apresenta todos os documentos previstos no edital do certame, vez que, a 

teor do art. 37, caput, do Pacto Fundante, as obrigações dos editais de 

concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, isto é, o edital é a 

lei que rege o concurso e, por isso mesmo, suas regras vinculam tanto a 

Administração Pública quanto os candidatos. (MS 44453/2015, DES. 

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

10/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015) (TJ-MT - MS: 

00444537820158110000 44453/2015, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA 

DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/09/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de 

Publicação: 08/10/2015) Nesse mesmo sentido: Ementa: RECURSO 

ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA 

A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE TABELIONATOS E DE REGISTROS DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS (EDITAL Nº 1/2014/2ª RETIFICAÇÃO)- 

INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO - APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS 

CERTIDÕES EXIGIDAS PELO EDITAL - LEGALIDADE - RECURSO 

ADMINISTRATIVO NÃO PROVIDO - A decisão da Comissão Examinadora 

do concurso que indefere a inscrição definitiva do candidato que deixa de 

apresentar, no prazo assinalado, documentos exigidos no edital do 

concurso, deve ser mantida, posto estar ancorada em norma editalícia que 

rege o concurso e no tratamento isonômico que deve ser dispensado a 

todos os que nele se inscreverem. Processo 10000160027694000/MG - 

Orgão Julgador Conselho da Magistratura / CONSELHO DA 

MAGISTRATURA. Publicação18/03/2016. Julgamento: 7 de Março de 2016. 

Relator: Elias Camilo É assim também: Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. 

INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO POR 

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. 1. Mesmo tendo obtido êxito no 

processo seletivo para transferência externa para o curso de medicina no 

Centro Universitário UNIRG, não atendeu as exigências do edital no 

momento de efetuar a matrícula. 2. A alegação de que os documentos 

exigidos são provenientes da Universidade do exterior, in casu, da 

Argentina, não exime o aluno de apresentá-los no tempo estipulado no 

edital. 3. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na administração interna e 

nos pré-requisitos estabelecidos pelas Universidades, sob pena de ferir 

os princípios da autonomia didático-científico e da isonomia, assegurados 

constitucionalmente àquelas instituições. 4. Agravo improvido. TJ-TO - 

Agravo de Instrumento AI 50077421320138270000 (TJ-TO) 

Jurisprudência•Data de publicação: 11/09/2013 Ante a todos esses 

fundamentos e não vislumbrando direito líquido e certo a amparar os 

argumentos da Impetrante, a denegação da segurança é medida que se 

impõe. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

DENEGAR a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com 

resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; b) Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ; c) Desnecessário o reexame necessário, posto que 

denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); d) Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo; e) Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 03 de julho de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002749-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

ajuizados por Amélia de Souza Oliveira contra ato do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que foi determinada a emenda à exordial e juntar 

documentos essenciais ao ajuizamento da ação. Devidamente intimada, a 

autora quedou-se inerte. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. O não atendimento à emenda da inicial de 

questão essencial ao desenvolvimento da lide conduz à inépcia da 

exordial com a extinção do feito sem resolução de mérito, forte no art. 321, 

parágrafo único, NCPC. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido: (a) Julgar extinto o feito com resolução de mérito, forte no 

art. 48, I c/c art. 321 NCPC; (b) Sem custas e sem honorários; (c) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 12 de julho de 

2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 229353 Nr: 788-86.2018.811.0006

 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: MACGAYVER CUNHA CATARINO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21.951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando os termos da Resolução 04/2014 do Tribunal Pleno, diante 

da tramitação virtual de feitos, INTIME-SE o requerente para providenciar a 

digitalização dos autos no sistema PJE, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/07/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/07/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010079-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS OAB - MT6463/O (ADVOGADO)

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/07/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002718-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134 (ADVOGADO)

PATRICIA DABUS BUAZAR AVILA OAB - SP251473 (ADVOGADO)

MUNIR MARTINS SALOMAO OAB - MT20383/O (ADVOGADO)

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 (ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTHON JORLEI CONCEICAO BERGANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/07/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003783-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE MIRANDA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SILVA COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/07/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003318-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FELIPE RAMOS HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MELO ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/07/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005870-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CUSTODIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELVYS LINO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CEBALHO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011463-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LIGIA MONFORTE BALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT0002883S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005993-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINE DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0016478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

25/07/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003850-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MASSAVI CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003635-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003644-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA COSTA BARCELLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO DE ALMEIDA PANTALEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012026-68.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA COSTA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DO NASCIMENTO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004187-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE APARECIDA SOUZA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011390-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN ROZELIA AMORIM ESPINDOLA (EXEQUENTE)

GILSON CUNHA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA OAB - MT14031-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA KAROLINE DA CONCEICAO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004320-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI CORREA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA GUIA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA CEBALHO RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005587-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ORTIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICHELLE CUSTODIO GONCALVES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010742-59.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA MARIA MARTINS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO OAB - MT0003961A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILO PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NADINE COUTO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TERESA SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON NASCIMENTO CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 
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Conciliação Juizado Data: 25/07/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005601-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 26/07/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUDENY DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 26/07/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012468-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO NUNES LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMP TOSHIBA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012468-34.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DIEGO NUNES LARA 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, SEMP 

TOSHIBA Vistos, etc. Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se a 

parte embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012207-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLANE SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA DA SILVA DIOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 26/07/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 26/07/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012067-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT0013604S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012390-40.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 
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ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIMEIRE APARECIDA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010548-25.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ROSA ALDA CRUZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA BEM COMO DO 

ALVARÁ RETRO.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 182369 Nr: 3701-46.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERO LEONEL DE MENEZES, CLEBER DA 

SILVA MANIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PEIXOTO BOTELHO - 

OAB:15172, DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - OAB:10.899

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa para, no prazo legal, apresentar os Memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 146163 Nr: 4352-83.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270, WALDUY FERNANDES - 

OAB:21529, WENDELL DO CARMO SANT'ANA - OAB:16185/DF

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa para, no prazo legal, apresentar os Memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 210246 Nr: 10210-56.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR OLAVO DA SILVA - 

OAB:17172

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa, conforme se infere à fl. 122, recebo-o.

Dê-se vista dos autos à Defesa para que, no prazo legal, apresente as 

razões recursais; após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 149740 Nr: 8421-61.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA FABRIZIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa para, no prazo legal, manifestar sobre o laudo pericial de fls. 

350/466.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 185739 Nr: 5654-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DE ARAÚJO MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa, conforme se infere à fl. 153, recebo-o.

Dê-se vista dos autos à Defesa para que, no prazo legal, apresente as 

razões recursais; após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 185739 Nr: 5654-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DE ARAÚJO MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236748 Nr: 5749-70.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÂNGELA PERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e presentes os 

pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar 

elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO os pedidos de 

revogação de prisão preventiva, formulados em favor de ELIZÂNGELA 

PERES DA SILVA.Ciência ao Ministério Público, Defesa e a Autoridade 

Policial.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.Cáceres/MT, 

13 de julho de 2018.Helícia Vitti LourençoJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233789 Nr: 3640-83.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWDRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Gustavo Silva, para que apresente 

resposta à acusação nos autos dentro do prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 214191 Nr: 2474-50.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar defesa 

prévia no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N. 1508-23.1999.811.0005 código 8881 ESPÉCIE: Execução de 

Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE REQUERENTE: FMC Quimica do Brasil Ltda PARTE 

REQUERIDA: Laurinda Maranha e Sérgio da Silva Ramos INTIMANDO(A, S): 

Autor(a): Fmc Quimica do Brasil Ltda, CNPJ: 04136367000198, 

brasileiro(a), Endereço: lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO do Exequente, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 

constituir novo procurador nos autos. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção (NCPC, art. 76, I e art. 485, IV). Eu, Marilza 

Aparecida Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei. Diamantino - 

MT,29 de junho de 2018. Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

MARCELO GUIMARAES MAROTTA OAB - AM10856 (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

PAULO RICARDO RODRIGUES OAB - MT13503/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono do autor para que apresente impugnação à contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias. Diamantino-MT, 16 de julho de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000046-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES FURLAN DA SILVA (REQUERENTE)

HELIARA FURLAN DA SILVA BUFATO (REQUERENTE)

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERENTE)

HELVISS FURLAN DA SILVA (REQUERENTE)

SUELY FURLAN DA SILVA (REQUERENTE)

PAULA REGINA SILVA VANDERLEY (REQUERENTE)

GUSTAVO EDUARDO BUFATO RAMOS (REQUERENTE)

FERNANDA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 

1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar os advogados 

das partes requerentes, para que no prazo de 05 (cinco) dias, retirem os 

Alvarás de Autorização com id’s 11844654 e 11702322. Diamantino, 16 de 

julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000068-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GUIMARAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000068-08.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: WILLIAN 

GUIMARAES DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

informar se tem interesse na homologação do acordo juntado às fls. 

108/112, tendo em vista que após a juntada do acordo pugnou pela 

emenda da inicial, colacionando instrumento de protesto às fls. 116. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 09 de julho de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000217-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono do autor para que apresente impugnação à contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias. Diamantino-MT, 16 de julho de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000733-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO 

AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELI CRISTINA FERNANDES ZANGEROLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

autora, por seu advogado, para querendo apresente impugnação à 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Processo : 

1000733-24.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 36.567,12; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Parte 

Autora: EXEQUENTE: COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E 

COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA Parte Ré: EXECUTADO: KELI 

CRISTINA FERNANDES ZANGEROLI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000218-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono do autor para que apresente impugnação à contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias. Diamantino-MT, 16 de julho de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82212 Nr: 908-79.2011.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idair Peron Ferrari, Rosani Mari Bassi Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Teresa Celina de Arruda Alvim - OAB:PR 22.129

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84124 Nr: 3288-75.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisbrink Móveis e Eletrodomésticos Ltda, 

Marinez Cibaldo de Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gustavo Calábria 

Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Pedro Couto de 

Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 244

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido pelo Exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40922 Nr: 1750-30.2009.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:OAB/MT 15.687-A, Evaristo Aragão Santos - OAB:24.498 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Paulo Rogério de Souza Milléo - 

OAB:6110-A, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizado 

pelo BANCO CNH CAPITAL S/A em desfavor de IDAIR PERON FERRARI, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 282/287, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 282/287), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38914 Nr: 3730-46.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdEeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBnA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Trata-se de Ação de Execução ajuizada por INSTITUIÇÃO 

DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA– FID em face de DAGBERTO 

BARBOSA DE ASSUNÇÃO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 197/198, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 197/198 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Proceda-se a liberação do valor acordado, conforme requerido, mediante 

a expedição de competente alvará de levantamento, a serem depositados 

na conta bancária indicada no acordo, após, preclusa as vias ordinárias.

Sem custas. Honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PRAZO 20 DIAS

 Expedido por ordem do(a) MM. RAUL LARA LEITE

Dados do processo:

Processo: 1000011-87.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 3.575,37; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER].

Partes do processo:

Parte Autora: ODAIR FRANCISCO DE PAULA

Parte Ré: DEPARTAMENTO DE TRANSITO, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, BENEDITO DE TAL, TERCEIRO DESCONHECIDO

Finalidade: CITAÇÃO DOS REQUERIDO - BENEDITO DE TAL E, TERCEIROS 

DESCONHECIDOS

Resumo da Inicial: O requerente era proprietário dos seguintes veículos: 

CORCEL LUXO, cor vermelha, placa JYF 206, RENAVAN 126770867, 

ANO/MODELO 1977/1977 e CORSA WIND, cor branca, placa JYO 6970, 

RENAVAN 661554856, ANO/MODELO 1996/1996. que o veículo CORCEL 

LUXO foi vendido para o Sr. Benedito em 1997 e o CORSA WIND vendido 

em 2008, sendo que não se lembra o nome do comprador. Que o 

Requerente foi informado que há dividas em seu nome relacionadas aos 

veículos mencionados. Para não haver problemas o Requerente pagou a 

quantia de R$ 1.048,83, referente a licenciamento e seguro obrigatório dos 

veículos. Fazendo diligências, o Requerente descobiru que op CORSA 

WIND, está apreendido no pátio do DETRAN de Diamantino e o CORCEL em 

um Ferro Velho de Diamantino. Sabido que a transferência de bem móvel 

se dá com a tradição após a entrega do veículo, os débitos referentes ao 

licenciamento e seguro obrigatório passaram a ser de responsabilidade 

dos requeridos. Ao final requer julgada a ação procedente, para declarar 

a inexistência de propriedade dos veículos, desobrigando o Requerente 

dos encargos tributários. A condenação dos requeridos ao pagamento de 

custas.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Recebo a exordial, eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319, NCPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, NCPC. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Citem-se os réus para, querendo, contestarem a 

presente ação no prazo legal, fazendo constar que a não apresentação 

da contestação importará na aplicação do efeito processual da revelia 

(art. 346, NCPC). Às providências. Diamantino/MT, 7 de maio de 2018. 

Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) RAUL 

LARA LEITE - 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, Heloisa Helena Soares de Siqueira - Analista Judiciário, digitei., 

27 de junho de 2018. (A) Elieth Ferreira da Silva - Gestor(a) Judiciário(a)

 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 33361611

 Assinado eletronicamente por: HELOISA HELENA SOARES DE SIQUEIRA -

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIANE DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 08hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010896-22.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SHIMOYA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA DE BARROS OAB - MT0011421A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010896-22.2010.8.11.0005 EXEQUENTE: LETICIA SHIMOYA EXECUTADO: 

FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES Vistos, etc. Tendo em vista os 

princípios que regem o juizado especial, especificamente o da economia 

processual e celeridade, é obrigação da parte indicar o correto endereço 

do outro litigante, não cabendo esta providência ao Juízo, nem se 

aplicando subsidiariamente o CPC. Tal conclusão é corroborada pelo artigo 

18, § 2º, da Lei 9.099/95, denotando a celeridade que deve reger os 

procedimentos do JEC, sem prejuízo da parte que não conhece o 

endereço do outro litigante optar pela justiça comum, nos termos do artigo 

3º, §3º, da Lei 9.099/95. Assim, concedo o prazo de 10 dias para que a 

parte indique o correto endereço da parte requerida, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Diamantino, 16 de novembro de 2017. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIANE DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 19/09/2018 às 08hs50min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-40.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO BONDESPACHO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DE BARROS OAB - MT0011421A (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO ALVES SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON VANNI CATUNDA OAB - MT0007372A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010953-40.2010.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE DO BONDESPACHO DE 

MORAES REQUERIDO: EVALDO ALVES SILVEIRA Vistos, etc. Tendo em 

vista os princípios que regem o juizado especial, especificamente o da 

economia processual e celeridade, é obrigação da parte indicar o correto 

endereço do outro litigante, não cabendo esta providência ao Juízo, nem 

se aplicando subsidiariamente o CPC. Tal conclusão é corroborada pelo 

artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95, denotando a celeridade que deve reger os 

procedimentos do JEC, sem prejuízo da parte que não conhece o 

endereço do outro litigante optar pela justiça comum, nos termos do artigo 

3º, §3º, da Lei 9.099/95. Assim, concedo o prazo de 10 dias para que a 

parte indique o correto endereço da parte requerida, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Diamantino, 16 de novembro de 2017. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010753-28.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GLORIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que nesta data envio intimação ao recorrido Rubens Gloria 

Ferreira para, querendo apresentar contrarrazões no prazo legal

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Edital

Carta Precatória código-186009 - 2020-74.2017.811.0037

Leilão judicial para venda de um Trator, Massey Fergunson, Modelo 95BX, 

série 177500-8456, cor azul, ano 1988, equipado com guincho para 

levante de 2.000kg, penhorado do executado VALDESON JOAQUIM DOS 

SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 384.827.381-00, residente na Av. 

São Paulo, nº 530, em Primavera do Leste/MT, avaliado em R$ 42.000,00.

Data para realizar o 1º leilão 03/09/2018 - 2ª feira - 13hrs - átrio/plenário 

Fórum;

Data para realizar o 2º leilão 14/09/2018 - 6ª feira - 13hrs - átrio/plenário 

Fórum;

LEILOEIRA LUZINETE MUSSA DE MORAES PEREIRA

Eu, Lindinalva Lopes da Silva Oliveira - Gestora Judiciária Substituta que o 

digitei.

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 190596 Nr: 4130-46.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI TEREZINHA SALDANHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FALCI MENDES - 

OAB:223768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 Intimo a parte autora para se manifestar sobre o prosseguimento do 

processo,no prazo legal.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7288-51.2013.811.0037ESPÉCIE: Cumprimento de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME

PARTE RÉQUERIDA: MARCELO S PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Marcelo S Padaria e Confeitaria Ltda 

- Me, CNPJ: 10299044000118

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do 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).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição.

Trata-se de ação monitória proposta por J. Sodré dos Santos Silva ME em 

face de Marcelo S. Padaria e Confeitaria Ltda - ME, ambos qualificados os 

autos em epígrafe

A pretensão material fundamenta-se no não adimplemento, gerando débito 

no importe de R$ 9.511,32 (nove mil, quinhentos e onze reais e trinta e 

dois centavos), representados por (03) três boletos bancários e (01) um 

cheque.

A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: 1) Procuração 

Ad Judicia (fls.09); 2) Documentos Constitutivos do Requerente 

(fls.10/13); 3) Fotocópia dos documentos de identificação pessoal (fls.15); 

4) Comprovante de inscrição estadual (fls.17); 5) Cheque (fls.19); 6) 

Boletos Bancários (fls.20/22); 7) Memorial descritivo do débito (fls.23); 8) 

Notificação Extrajudicial (fls.25).

Citado por edital (fls58), o requerido não compareceu, motivo pelo qual foi 

nomeado o Núcleo de Assistência Jurídica – NAJU, na qualidade de 

curador especial, para apresentação da contestação (fls.54).

A contestação foi apresentada por negativa geral, sem tese concreta 

(fls.60/63).

Instada a manifestar-se, a parte requerente impugnou à contestação, 

requerendo o julgamento antecipado da lide (fl. 64).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não há qualquer fato concreto na contestação que demande apreciação 

judicial.

Isso posto, julgo improcedente a contestação e delibero pelo regular 

prosseguimento do feito.

Portanto, constituísse de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, eis que não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

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. 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, Elizandra B. de 

Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004137-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARIA RODRIGUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº 1004137-21.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Edimaria Rodrigues Pereira Lima 

Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Edimaria 

Rodrigues Pereira Lima em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, 

objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo. Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de 

trânsito na data de 20 de março de 2016, na Rua Ângelo Ravanelo, no 

município de Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, que em razão da 

gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometida por invalidez 

permanente. Com a inicial vieram os documentos inclusos. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, a requerida contestou a ação, 

arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo da 

ação para a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, a 

ausência de requerimento administrativo pela parte autora e, afirmou 

ainda, que a Seguradora ré não pode ser condenada em honorário 

sucumbencial, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação. Por 

fim, arguiu a ausência de documentos indispensáveis à propositura da 

ação. No mérito, sustenta em princípio, que o caso não enseja 

indenização, eis que a suposta lesão, não foi em decorrência de acidente 

de veículo automotor, alternativamente aponta a necessidade de 

realização de prova pericial para verificar a gradação em caso de 

invalidez (Id. 10532119). Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou 

a contestação (Id. 12722925). Perícia Médica inclusa (Id. 11275214). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das preliminares 

do polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo 

pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da ausência 

de requerimento administrativo Nos termos do artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”. Logo, improcede a alegação de carência da 

ação em face da ausência finalização de requerimento administrativo 

prévio. Insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. do princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral A parte autora protocolou regularmente o requerimento 

administrativo (Id. 9697868). Portanto, não há razão, na assertiva da ré, 

quanto à impossibilidade de condenação em honorário sucumbencial. 

Diante disso, consoante entendimento jurisprudencial, em eventual 

condenação a indenização securitária e, fixação de forma proporcional ao 

grau da invalidez, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIODA CAUSALIDADE – 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE 

– RECURSO JULGADO EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS 

PROCESSUAIS PREVISTAS NO CPC/2015 – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2 - Se a quantia fixada na sentença a 

título de honorários advocatícios atendeu aos parâmetros fixados no artigo 

85, § 2º e suas alíneas, do novo Código de Processo Civil, remunerando 

de forma justa os serviços prestados pelo causídico, não é o caso de sua 

majoração. 3 - O provimento parcial do recurso implica na 

majoração/arbitramento dos honorários para ambas as partes. Apelação 

APL 08070548020148120002 MS 0807054-80.2014.8.12.0002 (TJ-MS); 

Data de publicação: 24/11/2016; Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível; 

Julgamento: 22 de Novembro de 2016; Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira 

Cardoso. da alegação de inépcia da inicial Há nos autos a presença de 

todos os documentos indispensáveis para a propositura da presente 

demanda, na forma do artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.194/1974. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. Do requerimento de condenação em litigância 

de ma-fé Inexiste nos autos comprovação de dano sério à parte autora em 

face da negativa da ré quanto a existência de requerimento administrativo. 

Nesse sentido: [1]A litigância de má-fé pressupõe dano sério ao processo 

e aos interesses da contra parte. Esse dano tem de ser demonstrado 

ainda que nem sempre se exija prova exata de seu montante. Diante disso, 

deixo de condenar à ré em litigância de má-fé. Do mérito A questão 

controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a 

concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença como 

exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório de 

Ocorrência –APH – Controle e Estatística – Suporte Básico de Vida 

(SAMU) nº 6999, (Id. 9697883) e Ficha de Pronto Atendimento Municipal nº 

322047, ambos confeccionados em nome da autora, na data do acidente 

noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando a existência de invalidez permanente 

de 25% (vinte cinco por cento) em estrutural abdominal (100%); invalidez 

completa (100%), pela perda do baço (10%), consoante tabela emitida 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (Id. 11275214). Logo, 

a requerente comprovou a sequela de caráter permanente decorrente de 

acidente de veículo automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos 

legais para a concessão da indenização, mediante prova documental, em 

observância ao disposto na Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da 

indenização deve ser arbitrado com observância da redução da 

capacidade funcional do membro, conforme perícia médica inclusa. 

Dispositivo Isto posto, julgo procedente o pedido formulado por Edimaria 

Rodrigues Pereira Lima, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – 

DPVAT - proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de 

R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR). Julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em face da baixa 

complexidade da causa, fato que abreviou o labor profissional. Transitada 

em julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 12 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] [1] [1] Curso de 

Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo 

de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro 

Júnior. 58. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.292.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 203757 Nr: 1179-45.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se;

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151158 Nr: 4914-91.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Certifico que nesta data a advogada Dra. PAULA SAVARIS BEE, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Certifico que nesta data a advogada Dra. DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA, fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124987 Nr: 7552-68.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALMEIDA LIMA, SANTINA RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DOMINGOS BRAGA - 

OAB:GO/ 4188, MAURO CESAR BARTONELLI - OAB:23.380/GO, RICK 

LE SENECHAL BRAGA - OAB:25281/GO

 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.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da ação de 

execução correlata.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 12 de 

julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123783 Nr: 6345-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI ZILIO - 

OAB:SP/ 278.167, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao valor da causa 

proposta por Iharabrás S/A Indústrias Químicas em face de Ronivaldo de 

Souza Camargo e corrijo o valor da causa para o valor do débito 

exequendo, qual seja R$ 1.239.077,10 (um milhão duzentos e trinta e nove 

mil setenta e sete reais e dez centavos).Intime-se a parte autora para 

complementar as custas, em 15 (quinze) dias.Transitada em julgado, 

translade-se cópia desta decisão para os autos apensos nº 

3159-03.2013.811.0037 (código 120673).Efetuadas as intimações 

pertinentes e inexistindo pleito recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 11 

de julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120673 Nr: 3159-03.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI ZILIO - 

OAB:SP/ 278.167

 Portanto, não havendo qualquer vício no negócio jurídico e circulando a 

cártula mediante endosso, com ciência expressa do embargante, a 

obrigação cambial deve ser cumprida. DISPOSITIVO Isto posto, REJEITO 

OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e delibero pelo regular prosseguimento da 

ação executiva.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa (alterado em face do julgamento 

da impugnação autuada sob o nº 6345-34.2013.811.0037 – 123783), em 

face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da ação de 

execução correlata.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 11 de 

julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 124986 Nr: 7551-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ALMEIDA LIMA, SANTINA 

RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS BRAGA - 

OAB:GO/ 4188, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - OAB:MT/ 

18.182-A, MAURO CESAR BARTONELLI - OAB:23.380/GO, RICK LE 

SENECHAL BRAGA - OAB:25281/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Processo nº 7551-83.2013.811.0037 (Código 124986)

Ação de Execução

Exequente: NASA – Administradora de Consórcio S/C Ltda.

Executados: José de Almeida Lima e Santina Rodrigues Lima

Vistos em correição permanente.

Julgados parcialmente procedentes os embargos à execução, aguarde-se 

a retificação do cálculo exequendo pela Contadoria do Juízo, conforme 

sentença prolatada nos autos nº 7552-68.2013.811.0037 (Código 

124987).

Em seguida, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 12 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39669 Nr: 2176-48.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ZELENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA, CHEMINOVA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46547, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458, LUCIANA 

MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, ROGERS A CORSO - OAB:46555

 Processo nº 2176-48.2006.811.0037 (Código 39669)

Ação de Anulação de Título de Crédito

Requerente: Edson Zelenski

Requerida: Indra Distribuidora de Insumos para Agropecuária Ltda.

Denunciada: Cheminova Brasil Ltda (atual denominação FMC Química do 

Brasil Ltda).

Vistos em correição permanente.

Redesigno a audiência prejudicada (fls.876v) para a data de 29 de agosto 

de 2018, às 14h00min.

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).

 Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 12 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101384 Nr: 7712-35.2009.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ZELENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - OAB:13044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7712-35.2009.811.0037 (Código 101384)

Embargos à Execução

Embargante: Edson Zelenski

Embargada: Indra Distribuidora de Insumos para Agropecuária Ltda.

Vistos em correição permanente.

A petição inicial é tecnicamente inepta, eis que não há pedido de mérito.

Com efeito, a parte embargante limitou-se a noticiar a propositura da ação 

de anulação de título de crédito, autuada sob o nº 2176-48.2006.811.0037 

(Código 39669), postulando para que a referida ação fosse recebida como 

embargos à execução.

A ação de embargos à execução constitui o meio de defesa do devedor, 

cujo manejo é prerrogativa processual. Evidentemente, não está o devedor 

obrigado a propô-la. Se o faz, todavia, está obrigado a peticionar em 

conformidade com a lei, sob pena de indeferimento.

Portanto, intime-se a parte embargante para emendar a petição inicial, 

formulando o pedido de mérito correlato à pretensão defensiva, em 15 

(quinze) dias, sob pena de rejeição liminar.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 12 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111899 Nr: 2350-47.2012.811.0037

 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: APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO, BOTELHO PIMENTEL 

E CARVALHO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT/ 11287

 Intimo o advogado Stephania I. Ribeiro Moraes, para apresentar o original 

do protocolo A191237.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110146 Nr: 485-86.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINCLARI TRAMONTIN, IEDA ZANETTE 

TRAMONTIN, Otávio José Frasson, MIRIAM TRAMONTIN FRASSON, 

GRÉZIA TRAMONTIN DE ARIMATÉIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RONALDO MARTINS DE AMORIM - 

OAB:12633/MT

 Processo nº 485-86.2012.811.0037 (Código 110146)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Emílio Divino Rodrigues

Executados: Ieda Zanette Tramontin e Outros

Vistos em correição permanente.

A análise do excesso de penhora pressupõe a prévia avaliação.

Destarte, avaliem-se os bens penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, 

ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, 

devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas 

características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens 

(CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento dos embargos à penhora.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112702 Nr: 3099-64.2012.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. IND E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

JONATHAN LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, MARIA ELISA DA COSTA HOMERCHER - 

OAB:MT/31938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Processo nº 3099-64.2012.811.0037 (Código 112702)

Ação de Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: R. L. Indústria e Comércio de Confecções Ltda – ME e 

Jonathan Land

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte executada para manifestar-se sobre o pedido de 

sucessão processual (fls.97), em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

109, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109381 Nr: 8592-56.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO NELSON KIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 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: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, EDSON REIS PEREIRA - OAB:MT/18156-A

 Processo nº 8592-56.2011.811.0037 (Código 109381)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Cláudio Nelson Kiehl

Executado: Rogério do Carmo Cabral

Vistos em correição permanente.

À Contadoria Judicial para retificação do cálculo exequendo, com 

observância da redução da multa por determinação judicial (fls.105).

Avaliem-se os bens penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o 

oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em 

qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e 

o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Certifique-se quanto ao valor do crédito dos credores preferenciais para 

distribuição do dinheiro segundo a ordem das respectivas preferências, 

nos moldes do artigo 908 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109279 Nr: 8484-27.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALES FAUTH MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 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:

 Processo nº 8484-27.2011.811.0037 (Código 109279)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Thales Fauth Mendonça

 Executado: Rogério do Carmo Cabral

Vistos em correição permanente.

Apresentado o laudo, intime-se o executado, na forma normativa, para 

manifestação, facultando-lhe impugnação fundamentada, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento.

Intime-se o cônjuge do executado (CPC, art.842).

Certificada a existência de ônus reais registrados, intime-se na forma do 

artigo 799, I, do Código de Processo Civil.

Para efeito de aferição da manutenção de causa impeditiva de constrição 

judicial, a teor do disposto no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67, intime-se 

o credor hipotecário (cédula rural) para informar sobre a eventual 

liquidação da cédula, em 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 13 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48418 Nr: 3873-70.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO MANGANOTTI, ÉLCIO MANGANOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIACOMO ORSINI, MARCELO DA ROSA ORSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3873-70.2007.811.0037 (Código 48418)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Fungível

Exequentes: João Antônio Manganotti e Outro

Executados: Giacomo Orsini e Outro

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa fungível proposta 

por João Antônio Manganotti e Élcio Manganotti em face de Giacomo Orsini 

e Marcelo da Rosa Orsini, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte exequente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 13 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 22048 Nr: 26-80.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:1779-A, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, LEOPOLDO 

QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:TO 1.419

 Processo nº 26-80.1995.811.0037 (Código 22048)
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Ação de Execução

Exequente: Mário César Crema

Executado: Nilson Carlos de Morais

Vistos etc.

Cite-se o espólio, por intermédio da inventariante indicada, para 

pronunciar-se sobre o pedido de sucessão processual, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13323 Nr: 1756-53.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A-INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PIRES DE ARAÚJO, ADEMIR 

FABRÍCIO GARCIA DE CARVALHO, ADEMIR PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT.5.581-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Processo nº 1756-53.2000.811.0037 (Código nº 13323)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

 Exequente: Massa Falida da Olvepar da Amazônia S/A - Indústria e 

Comércio

Executados: Ricardo Pires de Araújo e Outros

Vistos em correição permanente

Certifique-se quanto ao julgamento do agravo nº 78973/2016.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 13 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131347 Nr: 3860-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ PETER MAHY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANTONIO ALLAGE, MARISTELA 

CLARO ALLAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA CLARO ALLAGE 

- OAB:4200/MT

 Processo nº 3860-27.2014.811.0037 (Código 131347)

Ação de Execução

Exequente: André Peter Mahy

Executados: Álvaro Antônio Allage e Maristela Claro Allage

Vistos em correição permanente.

Julgados procedentes os embargos do devedor, com reconhecimento do 

excesso de execução, aguarde-se a retificação do cálculo exequendo 

pela Contadoria do Juízo, conforme sentença prolatada nos autos nº 

9197-94.2014.811.0037 (138297).

Em seguida, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139083 Nr: 9738-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. COSTA E FOGAÇA COSTA LTDA, 

VALDEMAR BATISTA COSTA, ALBERTO ATAAKS FOGAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO 

OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, TANARA BASTOS DE LIMA - 

OAB:7669-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - 

OAB:MT/20.067

 Processo nº 9738-30.2014.811.0037 (Código nº 139083)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

 Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado

 Executados: B. Costa e Fogaça Costa LTDA - ME e Outros

Vistos em correição permanente.

Penhore-se, consoante postulado pela parte exequente (fls.81), efetuando 

as intimações pertinentes.

Intimem-se os cônjuges dos executados (CPC, art.842).

Ato contínuo, avalie-se o bem, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial 

de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer 

hipótese, especificar: I - o bem, com as suas características, e o estado 

em que se encontra; II - o valor do bem (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes, na forma normativa, para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor 

para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.

Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 12 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148897 Nr: 3801-05.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES, MONICA MANOELA 

DIÓZ SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORECI DE CÁSSIA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 Processo nº 3801-05.2015.811.0037 (Código 148897)

Ação de Execução

Exequente: Marlon César Silva Moraes e Outra

Executada: Maria Antônia Souza Ramos

Vistos em correição permanente.

Autorizo a penhora no rosto dos autos, conforme postulado (fls.103), nos 

termos do artigo 860 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144145 Nr: 1683-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGLUM CAMISETAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GABRIELA 

GALVAO FRANCO - OAB:OAB/GO 34.767, FERNANDO ANTONIO 

COSTA FRANCO - OAB:OAB/GO 28.411

 Processo nº 1683-56.2015.811.0037 (Código 144145)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Bordão & Bordão LTDA - ME

Executado: Sglum Camisetas

 Vistos em correição permanente.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.58/59).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 13 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114411 Nr: 4849-04.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. L. IND E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Processo nº 4849-04.2012.811.0037 (Código 114411)Embargos do 

DevedorEmbargante: R. L. Indústria e Comércio de Confecções Ltda - 

MEEmbargado: I taú Unibanco S.A.Vistos em correição 

permanente.Trata-se de embargos do devedor opostos por R. L. Indústria 

e Comércio de Confecções Ltda - ME em face de Itaú Unibanco S.A., 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.A pretensão defensiva 

fundamenta-seem geral de multa e juros moratórios, vedando a 

jurisprudência apenas a cumulação com a comissão de permanência.IV - 

DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORAA descaracterização da mora 

somente ocorre diante de abuso na exigência dos chamados encargos da 

normalidade, o que inclui capitalização de juros e taxas remuneratórias. No 

caso em questão, os encargos de normalidade não foram reputados 

ilegais, inexistindo, portanto, descaracterização da mora.DISPOSITIVO Isto 

posto, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e delibero pelo 

prosseguimento da ação executiva.Condeno a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Traslade-se 

cópia da presente sentença para os autos da ação de execução 

correlata.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112877 Nr: 3347-30.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA ZANETTE TRAMONTIN, GRÉZIA TRAMONTIN DE 

ARIMATÉIA, Otávio José Frasson, MIRIAM TRAMONTIN FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS DE AMORIM 

- OAB:12633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO ANTONIO FREIRE 

NETO - OAB:MT 14073

 Processo nº 3347-30.2012.811.0037 (Código 112877)Embargos à 

ExecuçãoEmbargantes: Ieda Zanette Tramontin e OutrosEmbargado: Emílio 

Divino RodriguesVistos em correição permanente.Trata-se de embargos à 

execução opostos por Ieda Zanette Tramontin, Grézia Tramontin de 

Arimatéia, Mirian Tramontin Frasson e Otávio José Frasson em face de 

Emílio Divino Rodrigues, ambos qualificados nos autos em epígrafe.A 

pretensão defensiva fundamenta-se, em síntese, na carência de ação por 

falta de interesse processual, já que o meio jurídico adequado seria a 

habilitação no inventário. No mérito, suscita o excesso de execução e 

abusividade da multa.A petição inicial foi instruída com os documentos 

encartados às fls.11/16.Despacho inicial (fls.19).Formada a angularidade 

da relação jurídica processual, a parte requerida impugnou os embargos 

(fls.20/25).Formalizados os a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato 

que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da 

ação de execução correlata.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 

09 de julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121731 Nr: 4246-91.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON CARLOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CESAR CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Processo nº 4246-91.2013.811.0037 (Código 121731)

Embargos à Execução

Embargante: Nilson Carlos de Morais

Embargado: Mário César Crema

Vistos em correição permanente.

O embargante Nilson Carlos de Morais faleceu em 15/02/15, conforme 

certidão de óbito encartada às fls.485 dos autos nº 26-80.1995.811.0037 

(22048). Não obstante, o advogado Dr. Leopoldo Queiroz Paim peticionou 

em nome da parte falecida em 15/02/17. Destarte, não havendo 

representação processual legítima, determino o desentranhamento da 

petição correlata (fls.104/108) e dos documentos que a acompanham 

(fls.109/114), com imediata restituição à origem.

 Tendo em vista o falecimento do embargante Nilson Carlos de Morais, 

suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos 

termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o espólio, o sucessor ou, se for o caso, os herdeiros, para que 

manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva 

habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 313, §2º, II, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132993 Nr: 5198-36.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO NELSON KIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, EDSON REIS PEREIRA - OAB:MT/18156-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 5198-36.2014.811.0037 (Código 132993)Embargos à 

ExecuçãoEmbargante: Rogério do Carmo CabralEmbargado: Cláudio 

Nelson KiehlVistos em correição permanente.Trata-se de embargos à 

execução opostos por Rogério do Carmo Cabral em face de Cláudio 

Nelson Kiehl, ambos qualificados nos autos em epígrafe.A pretensão 

defensiva fundamenta-se, em síntese, na ausência de documento 

indispensável à propositura da ação executiva, especificamente cópia de 

documento de identificação pessoal, bem como no excesso de execução 

decorrente da ausência de limite da multa, multiplicadas por R$63.50 – está 

em consonância com a planilha formalizada pela parte 

embargada/exequente nos autos da ação executiva, não havendo, 

portanto, excesso de execução.DISPOSITIVO Isto posto, REJEITO OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO e delibero pelo regular prosseguimento do feito 

executivo.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado 

do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Vencido parcialmente 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.Traslade-se cópia 

da presente sentença para os autos da ação de execução 

correlata.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132971 Nr: 5176-75.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, RONALDO 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 Processo nº 5176-75.2014.811.0087 (Código 132971)

 Embargos à Execução

Embargantes: Roberto Carlos Cardoso da Silva e Outro Embargado: Agro 

Amazônia Produtos Agropecuários LTDA.

 Vistos em correição permanente.

Apense aos autos a execução nº 8934-96.2013.811.0037 (Código 

126370).

Havendo requerimento de produção de prova testemunhal (fls.73/74), 

designo audiência de instrução para a data de 08 de agosto de 2018, às 

16h00min.

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas, sob pena de preclusão (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

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).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

Primavera do Leste (MT), 10 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131661 Nr: 4125-29.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MASSANORE BANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 Processo nº 4125-29.2014.811.0037 (Código 131661)Embargos à 

ExecuçãoEmbargante: Paulo Massanore BandoEmbargada: Cooperativa de 

Crédito Rural de Primavera do Leste - MTVistos em correição 

permanente.Trata-se de embargos à execução opostos por Paulo 

Massanore Bando em face de Cooperativa de Crédito Rural de Primavera 

do Leste - MT, ambos qualificados nos autos em epígrafe.A pretensão 

defensiva fundamenta-se, em síntese, na suposta ausência de 

responsabilidade do embargante pelo pagamento da obrigação pecuniária 

em face de ser o 1º titular da conta corrente nº 30.793-9, sendo forçado 

pelo 2º titular, Sr. Mauro Eifi Murofuse, a assinar a cédula de abertura de 

crédito, cujo valor foi utilizado por são, portanto, manifestamente 

intempestivos.DISPOSITIVO Isto posto, REJEITO LIMINARMENTE OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, eis que apresentados fora do prazo legal, com 

fulcro no artigo 918, I, do Código de Processo Civil (CPC/73, art.739, 

I).Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato 

que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da 

ação de execução correlata.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 

09 de julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138297 Nr: 9197-94.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO ANTONIO ALLAGE, MARISTELA CLARO 

ALLAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PETER MAHY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA CLARO ALLAGE - 

OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 DISPOSITIVO Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, declaro 

o excesso de execução e determino a remessa dos autos à Contadoria 

Judicial para retificação do cálculo exequendo, observada a taxa de juros 

remuneratórios de 1% ao mês durante o período de normalidade contratual 

(data da celebração do contrato até o vencimento da obrigação 

pecuniária), juros moratórios legais de 1% ao mês (CC, art.406) e 

correção monetária pelo INPC, deduzidos os pagamentos parciais, os 

quais devem ser acrescidos de correção monetária a contar da data do 

pagamento.Por ter pedido mais do que lhe era devido, condeno o 

embargado a pagar, aos embargantes, o valor do indébito, nos moldes do 

artigo 940 do Código Civil.Condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face do julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes 
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do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia da 

presente sentença para os autos da ação de execução 

correlata.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123525 Nr: 6082-02.2013.811.0037

 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: SUZELAINE SALETE VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6082-02.2013.811.0037 (Código 123525)

Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Danos Morais

Requerente: Suzelaine Salete Vendruscolo

Requerido: Ympactus Comercial LTDA. - ME

Vistos em correição permanente.

 Intime-se a parte autora para integralizar o litisconsórcio passivo 

necessário, mediante requerimento de citação dos sócios, ante a 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual, nos moldes 

do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

 Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137198 Nr: 8447-92.2014.811.0037

 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: LUCIANO COSTA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Luciano Costa de Sousa, na Ação Ordinária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios de Seguro DPVAT S/A e condeno a respectiva seguradora ao 

pagamento de indenização no valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da 

data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da 

data da citação, conforme Súmula 426 do STJ.JULGO EXTINTO O 

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

Código de Processo Civil.Em face da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por 

apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, 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 e inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162437 Nr: 1435-56.2016.811.0037

 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: IJEAN CARLOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

STEPHANIE DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:MT/ 20669, Valdir Ariones 

Pimpinati Junior - OAB:OAB/MT 6.623-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Ijeam Carlos Brito, na Ação de Cobrança proposta em face de Seguradora 

Líder do Consórcios do Seguro DPVAT e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de correção monetária 

(INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, 

art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do STJ.JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117216 Nr: 7889-91.2012.811.0037

 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: REGINALDO GOMES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A, HELENA MARIA MÔNACO FERREIRA - OAB:SP109348

 Processo nº 7889-91.2012.811.0037 (Código 117216)

Ação Revisional de Contrato de Financiamento

Requerente: Reginaldo Gomes dos Reis

Requerido: Banco Itaucard S/A

Vistos em correição permanente.

A parte autora assumiu, voluntariamente, o encargo para pagamento das 

custas processuais, conforme termo de acordo incluso.

Portanto, as obrigações decorrentes de sua voluntariedade 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.

Retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111730 Nr: 2168-61.2012.811.0037

 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: LUCAS TELLES DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ARMANDO MARTINS DO LAGO 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 
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OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 2168-61.2012.811.0037 (Código 111730)

Ação de Indenização por Danos Morais

Requerente: Lucas Telles dos Passos

Requerido: Bruno Armando Martins do Lago Albuquerque

Vistos em correição permanente.

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.

Retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110758 Nr: 1093-84.2012.811.0037

 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: ROSANI MARIA LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B

 Processo nº 1093-84.2012.811.0037 (Código 110758)

Ação de Revisional

Exequente: Rosani Maria Londero

 Executado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Vistos em correição permanente.

A parte autora assumiu, voluntariamente, o encargo para pagamento das 

custas processuais, conforme termo de acordo incluso.

Portanto, as obrigações decorrentes de sua voluntariedade 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.

Retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107616 Nr: 6745-19.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMANN E HERMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.I - DA DECLARAÇÃO DE 

SANEAMENTOInexistem preliminares a serem apreciadas.Presentes todas 

as condições da ação e os pressupostos processuais.Julgo, por 

conseguinte, o processo saneado.II - DOS PONTOS CONTROVERTIDOS 

Fixo os pontos controvertidos que demandam dilação probatória: 1) o que 

causou a nova avaria no motor após o primeiro conserto; 2) qual a data 

em que se deu essa nova avaria (dentro ou fora do período de garantia 

ofertado pela ré); 3) a contratação pelo autor para refazer novamente o 

motor e a prestação de serviços para conserto do câmbio; 4) a existência 

de lucros cessantes. III - DA QUESTÃO RELEVANTE DE DIREITO PARA O 

MÉRITO A questão relativa aos pressupostos legais da responsabilidade 

civil. IV - DO REQUERIMENTO DE PROVAS E ÔNUS PROCESSUAIS DAS 

PARTESO ônus da prova observará o disposto no artigo 373 do Código de 

Processo Civil. Defiro a produção de prova documental, a produção de 

prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes. Intimem-se 

pessoalmente as partes para comparecerem ao ato processual designado 

a fim de prestarem o depoimento pessoal, com as advertências do artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação (CPC, 

357, §4º). 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). Por fim, indefiro o 

requerimento de produção de prova pericial, eis que já decorreram mais de 

sete anos dos fatos, fato que inviabiliza a efetiva verificação do contexto 

por meio da produção de referida prova. V – DA DESIGNAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 08 de agosto de 2018, às 15h00min. 

VI – DAS PROVIDÊNCIAS DERRADEIRAS Intimem-se as partes e 

respectivos causídicos.Cumpra-se com urgência (META 2 – 

CNJ).Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101214 Nr: 779-75.2011.811.0037

 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: TRISTÃO NEVES DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329-MT

 Processo nº 779-75.2011.811.0037 (Código 101214)

Ação Revisional

Requerente: Tristão Neves da Silva Neto

Requerido: Banco Panamericano S/A

Vistos em correição permanente.

A parte autora assumiu, voluntariamente, o encargo para pagamento das 

custas processuais, conforme termo de acordo incluso.

Portanto, as obrigações decorrentes de sua voluntariedade 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.

Retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69218 Nr: 1526-59.2010.811.0037

 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: INELSON BOSA, MDMBB, IDMBB, AZIMAR DE MELO 

BRETAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 1526-59.2010.811.0087 (Código 69218)
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 Cumprimento de Sentença – Liquidação de Sentença

Exequentes: Inelso Bosa e Outros

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Tendo em vista que ocorreu o pagamento voluntário relativo ao perito 

judicial, indefiro o pedido de penhora online (fls.512/513).

Havendo pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, o alvará da forma 

postulada (fls.521).

Cumpra-se integralmente a decisão judicial derradeira (fls.510/511).

Primavera do Leste (MT), 13 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134883 Nr: 6692-33.2014.811.0037

 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: CONDOMINIO SOLAR PRIMAVERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIS ALMEIDA, ERICKA REGINA DE 

HELD LOPES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6692-33.2014.811.0037 (Código 134883)

 Cumprimento de Sentença

Exequente: Condomínio Solar Primavera

Executados: Gilberto Luiz Almeida e Outra

Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar (analogia).

A suspeita, por evidência, é do servidor encarregado do cumprimento do 

mandado judicial, que teve contato direto com as circunstâncias do fato.

O controle de legalidade judicial relativo à citação por hora certa é 

superveniente e não anterior ao ato.

Portanto, desentranhe-se o mandado de intimação, restituindo-se ao Sr. 

Oficial de Justiça para integral cumprimento, devendo atentar-se para a 

configuração da hipótese de suspeita de ocultação dolosa que autoriza a 

intimação por hora certa.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 13 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 2395-22.2010.811.0037

 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: AGSB, LSB, LUCENI SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CARAZINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:19925-O, DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES - OAB:15.267-A, 

EMELIN MIRELA R. DE OLIVEIRA - OAB:12.535-B, WILSON MOLINA 

PORTO - OAB:3546/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: ” Retifica-se o nome do requerido, 

conforme postulado. Homologo a desistência formulada. Solicite-se ao 

Juízo da Comarca de Poxoréu (MT) a devolução da carta precatória 

(fl.239) devidamente cumprida. Aportando a missiva, intimem-se as partes 

para 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, observadas as 

prerrogativas funcionais da Defensoria Pública, notadamente

 quanto ao prazo e a intimação pessoal. Expirados os prazos para as 

alegações finais, vista ao Ministério Público para parecer. Após, 

conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166983 Nr: 3680-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON CUNHA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:MT 17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3680-40.2016.811.0037 (Código 166983)Ação de Busca e 

ApreensãoRequerente: Banco Honda S/A.Requerido: Wilton Cunha 

SousaVistos etc.Tendo em vista o teor da certidão inclusa (fls.43), 

configurado, em tese, o fato típico previsto no artigo 171, §2º, I, do Código 

Penal, conforme disposição expressa do artigo 66, §8º, da Lei nº 

4.728/65, com a redação dada pelo artigo 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

encaminhe-se cópia do autuado ao Ministério Público – Promotoria Criminal, 

nos moldes do artigo 40 do Código de Processo Penal.Não localizado o 

bem alienado fiduciariamente, defiro a prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art.827, §1º).Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, §§1º e 2º).Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido, 

incumbindo ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103736 Nr: 2667-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO SOUZA ARAUJO, GERLANY 

RAMOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 2667-79.2011.811.0037 (Código 103736)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da 

Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda.

Executados: Alex Sandro Souza Araújo e Gerlany Ramos da Cruz

Vistos em correição permanente.

Cumpra-se a determinação judicial derradeira (fls.160).

Às providências.

 Primavera do Leste (MT), 10 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113867 Nr: 4375-33.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA TEREZA D'AMORIN GALBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO PRESOTTO - 

OAB:104498/MG, CARLOS DE JESUS PRESOTTO - OAB:35401/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, EDSON REIS PEREIRA - OAB:OAB/GO 25341, 

RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 Processo nº 4375-33.2012.811.0037 (Código 113867)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Valmont Indústria e Comércio Ltda.

Executada: Nilza Tereza D’Amorim Galbieri

Vistos em correição permanente.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da 

ação de embargos à execução nº 1779-42.2013.811.0037 (Código 

119379).

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 12 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126380 Nr: 8943-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER, EDI MARCOS 

WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Isto posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO PELA PERDA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Por influxo do princípio da causalidade, condeno 

a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, consoante fixados no despacho inicial.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5665 Nr: 68-32.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delsi Rosa, DELMIR ANTÔNIO COMPARIM, 

EUCLIDES GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JULIANA 

FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Processo nº 68-32.1995.811.0037 (Código 5665)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Itaú S/A

Executados: Delsi Rosa e Outros

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 13 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4861 Nr: 150-58.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BARLETTO, GUILHERME 

CARVALHO DE BARCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 Processo nº 150-58.1998.811.0037 (Código 4861)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Banco Itaú S/A

Executados: Carlos Roberto Barletto e Outro

Vistos em correição permanente.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 13 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107456 Nr: 6570-25.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SOUZA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4667/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166-M, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:MT 7042

 Processo nº 6570-25.2011.811.0037 (Código 107456)Embargos à 

ExecuçãoEmbargante: Alex Sandro Souza AraújoEmbargada: Cooperativa 

de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de 

Mato Grosso Ltda.Vistos em correição permanente..DISPOSITIVO Isto 

posto, REJEITO LIMINARMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com fulcro 

no artigo 917, §4º, I, do Código de Processo Civil (CPC/73, art.739-A, 

§5º).Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, em face do julgamento antecipado do mérito, fato 

que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da 
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ação de execução correlata.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 

10 de julho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134515 Nr: 6387-49.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, FLÁVIA CAMARGO 

KONAGESKI - OAB:MT 17.904, VANESSA CORREIA FAVARIN - 

OAB:OAB/MT 17.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 Isto posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO PELA PERDA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Por influxo do princípio da causalidade, condeno 

a parte embargante ao pagamento das custas processuais.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130880 Nr: 3472-27.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DIOMAR WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990, 

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 Isto posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO PELA PERDA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Por influxo do princípio da causalidade, condeno 

a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 

causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122626 Nr: 5167-50.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON LUIZ ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO LORENZI DE 

CASTRO - OAB:129134/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Processo nº 5167-50.2013.811.0037 (Código 122626)

Embargos à Execução

Embargante: Vilson Luiz Zanette

Embargada: Dow Agrosciences Industrial Ltda

Vistos etc.

A petição inicial foi subscrita pelos advogados Dr. Gustavo Lorenzi de 

Castro e Dra. Andréa Pitthan Françolin, os quais estavam regularmente 

habilitados nos autos.

Em 07/01/2008, a empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda postulou 

expressamente para que as intimações fossem efetuadas exclusivamente 

em nome do Dr. Marco André Honda Flores – OAB/MT 9.708-A e do Dr. 

Gustavo Lorenzi de Castro – OAB/SP 129.134, sob pena de nulidade 

(Autos nº 781-55.2005.811.0037 – 32539; fls.143).

Todavia, em 28/02/2008, a empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda 

postulou expressamente para que as intimações fossem efetuadas 

exclusivamente em nome do Dr. Marco André Honda Flores – OAB/MT 

9.708-A, sob pena de nulidade (Autos nº 781-55.2005.811.0037 – 32539; 

fls.148/149).

Apenas em 11/08/2014 a empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda 

postulou, novamente, dessa vez requerendo que as intimações fossem 

efetuadas exclusivamente em nome do Dr. Gustavo Lorenzi de Castro – 

OAB/SP 129.134, sob pena de nulidade (Autos nº 781-55.2005.811.0037 – 

32539; fls.189).

Os embargos foram recebidos em 06/09/13 e a intimação da parte 

embargada formalizada em 02/10/2013, período em que havia 

requerimento expresso para que as intimações fossem efetuadas 

exclusivamente em nome do Dr. Marco André Honda Flores – OAB/MT 

9.708-A, sob pena de nulidade (Autos nº 781-55.2005.811.0037 – 32539; 

fls.148/149).

Portanto, se houve prejuízo à parte embargada, decorreu de sua própria 

desídia, viabilizada pelo excessivo número de causídicos que atuaram no 

feito.

Assim, comprovada a intimação regular, a impugnação é manifestamente 

intempestiva, motivo pelo qual determino o desentranhamento e imediata 

restituição à origem.

Em seguida, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119379 Nr: 1779-42.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA TEREZA D'AMORIN GALBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO PRESOTTO - 

OAB:104498/MG, CARLOS DE JESUS PRESOTTO - OAB:35401

 Em cumprimento a decisão de folhas 356/358 trasladei copia da sentença 

para os autos 4375-33.2012.811.0037 (113867.)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109315 Nr: 8521-54.2011.811.0037

 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: NILZA TEREZA D'AMORIN GALBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, EUNICE SILVA RODRIGUES - OAB:, RUBENS 

CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO PRESOTTO - 

OAB:104498/MG, CARLOS DE JESUS PRESOTTO - OAB:35401/MG, 

RODRIGO UMBERTO PRADO - OAB:OAB/MT 7.357

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DE 

MÉRITO, pronuncio a prescrição das notas promissórias protestadas e 

determino o cancelamento definitivo do protesto.JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Pela litigância de má-fé (CPC. art.80, II), condeno 

a parte autora ao pagamento de multa no valor de 9% do valor corrigido da 

causa e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, 

com fulcro no artigo 81 do Código de Processo Civil. Deixo de fixar 

indenização para a parte contrária ante a ausência de prejuízo, já que a 

prescrição foi reconhecida, ensejando, de qualquer forma, a extinção da 

ação de execução.Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da ação de 

execução nº 4375-33.2012.811.0037 (113867).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 
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pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 12 de julho de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149449 Nr: 4101-64.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LEANDRO FAINELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE 

PROD. AGROP. LTDA, DANIEL BRIANEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO ANTONIO FREIRE 

NETO - OAB:MT 14073

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: DESCONHECIDO, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59578 Nr: 7169-66.2008.811.0037

 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: LORENA LUVISON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE AMORIM & AMORIM LTDA, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Bueno da Silva - 

OAB:9896/MT, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150, MARCIO 

ALEXANDRE MALFATTI - OAB:OAB/16.943-A, PAULO MEDEIROS 

MAGALHÃES GOMES - OAB:MG 84.344, REINALDO FERRAZ DE PAULA 

- OAB:OAB/MT 8207

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Lorena Luvison da 

Silva contra Duarte Amorim & Amorim Ltda e Companhia de Seguros 

Aliança da Bahia, todos qualificados.

Os executados apresentaram pagamento do débito (p.419/420).

Em manifestação, a exequente requer a expedição de alvará para 

liberação dos valores depositados (p.421/422).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados à p.419/420 em favor da exequente e de seu patrono, 

conforme solicitado (p.421/422).

Após, nada mais sendo postulado e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59458 Nr: 7060-52.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO, DARCI 

CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111601 Nr: 2023-05.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA NOGUEIRA SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158215 Nr: 8206-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Visto,

Considerando a informação de p.331/332, e em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

15/08/2018, às 15h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147441 Nr: 3226-94.2015.811.0037

 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: ANTONIA TELLES LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga parcialmente 

procedente os pedidos iniciais e resolve o mérito da ação, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a 

requerida a reembolsar a requerente os custos do procedimento cirúrgico 

noticiado no feito, no importe de R$ 35.400,00, com a incidência de juros 

de mora desde a data da citação e correção monetária desde a data do 

pagamento realizado pela autora.Ante a requerente ter sucumbido em 

parte mínima do pedido, condena-se o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no valor de 10% 

sobre o valor da condenação.Com o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as anotações e cautelas de costume.Publique-se e registre-se pelo 

sistema Apolo.Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142678 Nr: 1012-33.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A, TELEFONICA DATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - 

OAB:OAB/SP 310.300, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740, JOSE 

ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 (...)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 tornar definitiva a liminar concedida no feito 140819 

(em apenso), condenar a requerida à repetição do indébito, por valor igual 

ao dobro do que pagou em excesso (p. 28), no importe de R$ 1.677,78, 

com a incidência de juros de mora desde a data da citação e correção 

monetária desde a data do pagamento indevido, bem como para condenar 

a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora desde a data 

da citação e correção monetária desde a data do 

arbitramento.Condena-se a requerida ao pagamento das taxas e custas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no montante de 15% 

(quinze por cento) sobre valor da condenação.Ante o caráter acessório 

da ação cautelar manejada, translade cópia da presente decisão e 

encarte-a no feito em apenso (código 140819).Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquive-se o presente processo e o feito 

em apenso (código 140819), com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140819 Nr: 82-15.2015.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A, TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, TELEFONICA DATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740, JOSE 

ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 (...)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 tornar definitiva a liminar concedida no feito 140819 

(em apenso), condenar a requerida à repetição do indébito, por valor igual 

ao dobro do que pagou em excesso (p. 28), no importe de R$ 1.677,78, 

com a incidência de juros de mora desde a data da citação e correção 

monetária desde a data do pagamento indevido, bem como para condenar 

a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora desde a data 

da citação e correção monetária desde a data do 

arbitramento.Condena-se a requerida ao pagamento das taxas e custas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no montante de 15% 

(quinze por cento) sobre valor da condenação.Ante o caráter acessório 

da ação cautelar manejada, translade cópia da presente decisão e 

encarte-a no feito em apenso (código 140819).Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquive-se o presente processo e o feito 

em apenso (código 140819), com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173044 Nr: 6811-23.2016.811.0037

 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: ELTON GUADAGNIN, EDYNELSON GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz acolhe o pedido inicial e julga 

procedente os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para declarar a inexistência do débito discutido nestes 

autos e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), cujo valor afigura-se proporcional e razoável ao caso, em favor 

dos requerentes, a título de danos morais, com a incidência de correção 

monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação 

válida.Condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência no importe de 

15% sobre o valor da condenação, em consonância com o artigo 85, 

parágrafo 2°, 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.: 30355 Nr: 2609-23.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL BECKER MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, MANOEL 

DIÓZ SILVA NETO - OAB:MT 19337, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT

 (...)Por todo o exposto, rejeita-se a impugnação do executado e 

HOMOLOGA-SE o auto de Avaliação de p. 204/242, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Outrossim, de acordo com o artigo 3°, §3º, do 

CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo 

ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na audiência 

inicial.Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 06/09/2018, às 15h40min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.Não 

havendo acordo, intimem-se as partes as partes para requerer o que de 

direito no prazo de 15 (dez) dias.Após, concluso para análise.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68184 Nr: 494-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo legal, pagar o valor de R$ 27.389,05, conforme se vê na 

petição de fls. 98/100, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103733 Nr: 2663-42.2011.811.0037

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTOS VARGAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA LUZA - OAB:14.059/MT, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 
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BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALANA SIBELI 

FAVA, para devolução dos autos nº 2663-42.2011.811.0037, Protocolo 

103733, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108704 Nr: 9177-45.2010.811.0037

 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: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DE PAULA, JAIR DE PAULA, MARCIO 

BERTOCCO MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JUNIOR - 

OAB:MT/7129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74041 Nr: 6360-08.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo legal, pagar o valor de R$ 47.432,01, conforme se vê na 

petição de fls. 107/108, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 25633 Nr: 1998-07.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41330 Nr: 3797-80.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CASSOL, ROGÉRIO CESAR CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A, MIRIAM PANDOLFO PANITZ - OAB:12039

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 156021 Nr: 7184-88.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:DF - 

9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT - JUÍZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 1º e 2º LEILÃO JUDICIAL

Processo nº 7184-88.2015.811.0037 (Código 156021)

Ação: Carta Precatória >Cartas > Outros Procedimentos > Processo Cível 

e do Trabalho.

Exequente: Edegar Stecker - Executado: Walmir de Souza

Leiloeira: LUZINETE MUSSA DE MORAES PEREIRA - Leiloeira Rural 

071/2013/Famato e Leiloeira Pública Oficial 014/2009/Jucemat

Data para realizar o 1º leilão: dia 03/09/2018 - 2ª feira - 14:15 horas.

Data para realizar o 2º leilão: dia 14/09/2018 - 6ª feira - 14:15 horas.

Local do leilão: Átrium do Fórum da Comarca de Primavera do Leste, sito 

na Rua Benjamin Cerutti, n.º 252, Centro.

Primavera do Leste-MT, CEP 78.850-000, Fone (66) 3500-1100

O leilão será realizado na forma do novo CPC, em duas datas, e nas 

condições de venda e pagamento aqui estabelecidas, sendo

presencial e on-line simultaneamente pela Internet, sendo que o 

interessado em participar de forma eletrônica deverá se habilitar no site

www.kleiberleiloes.com.br, com antecedência de 24 (vinte e quatro) 

horas da data do leilão, e uma vez aprovado o cadastro, receber

senha pessoal e intransferível para acessar o sistema e oferecer lances.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):

- 01 Apartamento 1403 do Edifício Primavera Center, sito na Avenida 

Cuiabá nº 550, com área global de 89,2040 m², área privativa de

68,1200 m², Matricula 9.626 do 1º CRI de Primavera do Leste/MT, com 

avaliação de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) em

14/12/2015, valor que será atualizado até a data do leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO: 1) No 1º leilão o bem penhorado 

será oferecido à venda, pelo valor da avaliação, ou mais, se

lance houver. 2) No 2º leilão, o bem será oferecido à venda pelo valor 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 3) O

interessado em arrematar o bem em parcelas, poderá apresentar ao 

leiloeiro proposta de arrematação, pagando à vista 25% (vinte e cinco

por cento) do valor da arrematação, e o saldo restante de 75% (setenta e 

cinco por cento) parcelado em até no máximo 30 (trinta) parcelas

mensais e consecutivas, sendo que o arrematante pode pagar, se 

desejar, percentual maior que 25% (vinte e cinco por cento) de entrada.

5) No caso de pagamento parcelado, incidirá a correção monetária mensal 

calculada pela taxa definida pelo juizo, e no caso de atraso no

pagamento, mais a multa de 10% (dez por cento). O bem ficará hipotecado 

como garantia do negócio até a sua quitação integral. 5) Em

qualquer hipótese de parcelamento, pelo valor da avaliação ou não, o 

pagamento à vista prevalece sobre o pagamento à prazo. 6)

Comissão do Leiloeiro: 5% (cinco por cento) a ser pago à vista pelo 

arrematante. 7) Em ocorrendo a adjudicação a comissão será de 2,5%

(dois e meio por cento) do valor da avaliação. 7.1. Suspenso o leilão em 

decorrência de pagamento ou parcelamento, responderá o

executado pelo pagamento da comissão do leiloeiro fixada em 2,5% (dois 

e meio por cento). Nos demais casos, a comissão do leiloeiro

será de acordo com o estabelecido na Resolução nº 236/2016/CNJ. 8) O 

não pagamento da comissão e/ou do valor da arrematação,

implica na aplicação das penalidades legais ao arrematante.

ONUS, RESTRIÇÕES, RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: As 

constantes descritas no auto de penhora e avaliação do bem,

devendo o interessado dar vistas, consultar os autos, visitar e vistoriar 

“in-loco” o bem, sendo que o mesmo será vendido no estado físico

em que se encontra, não cabendo reclamações ou desistências não 

abrangidas pelo ordenamento jurídico vigente.

INTIMAÇÃO: Caso o(s) executado(s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) 
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não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal, e os demais

credores, fica(m) todos intimado(s) do ato através do presente edital, 

publicado no DJe e no site do leiloeiro www.kleiberleiloes.com.br.

A decisão, homologação ou não dos atos pertinentes a este leilão, 

compete ao juízo competente.

Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018

Dra. Glenda Moreira Borges

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 4708-29.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:MT. 6.288-A

 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT - JUÍZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 1º e 2º LEILÃO JUDICIAL

Processo nº 4708-29.2005.811.0037 (Código 36781)

Ação: >Procedimento de Cumprimento de Sentença > Processo de 

Conhecimento >Processo Cível e do Trabalho.

Exequente: Aguas de Primavera Ltda - Executado: Hotel Primavera

Valor do Débito: R$ 32.586.29(trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis 

reais e vinte e nove centavos) às fls 275-V em 24/10/2017.

Leiloeira: LUZINETE MUSSA DE MORAES PEREIRA - Leiloeira Rural 

071/2013/Famato e Leiloeira Pública Oficial 014/2009/Jucemat

Data para realizar o 1º leilão: dia 03/09/2018 - 2ª feira - 13:45 horas.

Data para realizar o 2º leilão: dia 14/09/2018 - 6ª feira - 13:45 horas.

Local do leilão: Átrium do Fórum da Comarca de Primavera do Leste, sito 

na Rua Benjamin Cerutti, n.º 252, Centro.

Primavera do Leste-MT, CEP 78.850-000, Fone (66) 3500-1100

O leilão será realizado na forma do novo CPC, em duas datas, e nas 

condições de venda e pagamento aqui estabelecidas, sendo

presencial e on-line simultaneamente pela Internet, sendo que o 

interessado em participar de forma eletrônica deverá se habilitar no site

www.kleiberleiloes.com.br, com antecedência de 24 (vinte e quatro) 

horas da data do leilão, e uma vez aprovado o cadastro, receber

senha pessoal e intransferível para acessar o sistema e oferecer lances.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):

- 01 Mesa de madeira cerejeira medindo 1,60 X 0,75 m avaliada em R$ 

406,93; 40 Cadeiras para restaurante avaliadas em R$ 4.883,21;

01 Bebedouro industrial em inox avaliado em R$ 1.356,45; 01 Fogão 

industrial seis bocas com forno avaliado em R$ 1.356,45; 04 Botijões

de gás 13 kg avaliados em R$ 542,58; 01 Armário em aço 2 portas 

vermelho avaliado em R$ 474,76; 01 Arquivo de aço Pandin avaliado

em R$ 610,40; 01 Refrigerador 280 litros Consul avaliado em R$ 474,76; 05 

Televisores CCE 20” avaliado em R$ 1.017,33; 02

Condicionadores de ar avaliado em R$ 813,87; 01 Frezzer grande Reubly 

2 tampas avaliado em R$ 678,22; 10 Camas box Ortobom

solteiro avaliadas em R$ 2.034,67; 04 Camas box Ortobom casal avaliadas 

em R$ 1.085,16.

Total da Avaliação R$ 15.734,79 em 24/10/2017, conforme fls 275.

CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO: 1) No 1º leilão o bem penhorado 

será oferecido à venda, pelo valor da avaliação, ou mais, se

lance houver. 2) No 2º leilão, o bem será oferecido à venda pelo valor 

mínimo de 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação. 3) O

interessado em arrematar o bem em parcelas, poderá apresentar ao 

leiloeiro proposta de arrematação, pagando à vista 25% (vinte e cinco

por cento) do valor da arrematação, e o saldo restante de 75% (setenta e 

cinco por cento) parcelado em até no máximo 30 (trinta) parcelas

mensais e consecutivas, sendo que o arrematante pode pagar, se 

desejar, percentual maior que 25% (vinte e cinco por cento) de entrada.

4) No caso de pagamento parcelado, incidirá a correção monetária mensal 

calculada pela taxa definida pelo juizo, e no caso de atraso no

pagamento, mais a multa de 10% (dez por cento). O bem ficará hipotecado 

como garantia do negócio até a sua quitação integral. 5) Em

qualquer hipótese de parcelamento, pelo valor da avaliação ou não, o 

pagamento à vista prevalece sobre o pagamento à prazo. 6)

Comissão do Leiloeiro: 5% (cinco por cento) a ser pago à vista pelo 

arrematante. 7) Em ocorrendo a adjudicação a comissão será de 2,5%

(dois e meio por cento) do valor da avaliação. Nos demais casos, a 

comissão do leiloeiro será de acordo com o estabelecido na Resolução

nº 236/2016/CNJ. 8) O não pagamento da comissão e/ou do valor da 

arrematação, implica na aplicação das penalidades legais ao

arrematante.

ONUS, RESTRIÇÕES, RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: As 

constantes descritas no auto de penhora e avaliação do bem,

devendo o interessado dar vistas, consultar os autos, visitar e vistoriar 

“in-loco” o bem, sendo que o mesmo será vendido no estado físico

em que se encontra, não cabendo reclamações ou desistências não 

abrangidas pelo ordenamento jurídico vigente.

INTIMAÇÃO: Caso o(s) executado(s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) 

não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal, e os demais

credores, fica(m) todos intimado(s) do ato através do presente edital, 

publicado no DJe e no site do leiloeiro www.kleiberleiloes.com.br.

A decisão, homologação ou não dos atos pertinentes a este leilão, 

compete ao juízo competente.

Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018

Dra. Glenda Moreira Borges

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5106 Nr: 246-73.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, ANTENOR 

SANTOS ALVES

 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: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT - JUÍZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 1º e 2º LEILÃO JUDICIAL

Processo nº 2219-87.2003.811.0037 (Código 25897)

Ação: Execução de Título Extrajudicial > Processo de Execução > 

Processo Cível e do Trabalho.

Exequente: Banco do Brasil S/A - Executado: Melson J. Nishimura

Leiloeira: LUZINETE MUSSA DE MORAES PEREIRA - Leiloeira Rural 

071/2013/Famato e Leiloeira Pública Oficial 014/2009/Jucemat

Data para realizar o 1º leilão: dia 03/09/2018 - 2ª feira - 14:00 horas.

Data para realizar o 2º leilão: dia 14/09/2018 - 6ª feira - 14:00 horas.

Local do leilão: Átrium do Fórum da Comarca de Primavera do Leste, sito 

na Rua Benjamin Cerutti, n.º 252, Centro.

Primavera do Leste-MT, CEP 78.850-000, Fone (66) 3500-1100

O leilão será realizado na forma do novo CPC, em duas datas, e nas 

condições de venda e pagamento aqui estabelecidas, sendo

presencial e on-line simultaneamente pela Internet, sendo que o 

interessado em participar de forma eletrônica deverá se habilitar no site

www.kleiberleiloes.com.br, com antecedência de 24 (vinte e quatro) 

horas da data do leilão, e uma vez aprovado o cadastro, receber

senha pessoal e intransferível para acessar o sistema e oferecer lances.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):

- 21.000 quotas de capital social da empresa individual Nelson Juniti 

Nishimura, conforme arquivada na Jucemat sob nº 51100716557 de

21/11/1990. Avaliação R$ 27.630,62 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta 

reais e sessenta e dois centavos) em 01/02/2012, valor que será

atualizado até a data do leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO: 1) No 1º leilão o bem penhorado 

será oferecido à venda, pelo valor da avaliação, ou mais, se

lance houver. 2) No 2º leilão, o bem será oferecido à venda pelo valor 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 3) O

interessado em arrematar o bem em parcelas, poderá apresentar ao 

leiloeiro proposta de arrematação, em no máximo 06 (seis) parcelas

mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela paga à vista. 4) Em 

qualquer hipótese de parcelamento, pelo valor da avaliação ou não,

o pagamento à vista prevalece sobre o pagamento à prazo. 5) Comissão 
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do Leiloeiro: 5% (cinco por cento) a ser pago à vista pelo

arrematante. 6) Em ocorrendo a adjudicação a comissão será de 2,5% 

(dois e meio por cento) do valor da avaliação. 6.1. Suspenso o

leilão em decorrência de pagamento ou parcelamento, responderá o 

executado pelo pagamento da comissão do leiloeiro fixada em 2,5%

(dois e meio por cento). Nos demais casos, a comissão do leiloeiro será de 

acordo com o estabelecido na Resolução nº 236/2016/CNJ. 7)

O não pagamento da comissão e/ou do valor da arrematação, implica na 

aplicação das penalidades legais ao arrematante.

ONUS, RESTRIÇÕES, RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: As 

constantes descritas no auto de penhora e avaliação do bem,

devendo o interessado dar vistas, consultar os autos, visitar e vistoriar 

“in-loco” o bem, sendo que o mesmo será vendido no estado físico

em que se encontra, não cabendo reclamações ou desistências não 

abrangidas pelo ordenamento jurídico vigente.

INTIMAÇÃO: Caso o(s) executado(s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) 

não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal, e os demais

credores, fica(m) todos intimado(s) do ato através do presente edital, 

publicado no DJe e no site do leiloeiro www.kleiberleiloes.com.br.

A decisão, homologação ou não dos atos pertinentes a este leilão, 

compete ao juízo competente.

Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018

Dra. Glenda Moreira Borges

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 25897 Nr: 2219-87.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNITI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:PE/20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT - JUÍZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 1º e 2º LEILÃO JUDICIAL

Processo nº 2219-87.2003.811.0037 (Código 25897)

Ação: Execução de Título Extrajudicial > Processo de Execução > 

Processo Cível e do Trabalho.

Exequente: Banco do Brasil S/A - Executado: Melson J. Nishimura

Leiloeira: LUZINETE MUSSA DE MORAES PEREIRA - Leiloeira Rural 

071/2013/Famato e Leiloeira Pública Oficial 014/2009/Jucemat

Data para realizar o 1º leilão: dia 03/09/2018 - 2ª feira - 14:00 horas.

Data para realizar o 2º leilão: dia 14/09/2018 - 6ª feira - 14:00 horas.

Local do leilão: Átrium do Fórum da Comarca de Primavera do Leste, sito 

na Rua Benjamin Cerutti, n.º 252, Centro.

Primavera do Leste-MT, CEP 78.850-000, Fone (66) 3500-1100

O leilão será realizado na forma do novo CPC, em duas datas, e nas 

condições de venda e pagamento aqui estabelecidas, sendo

presencial e on-line simultaneamente pela Internet, sendo que o 

interessado em participar de forma eletrônica deverá se habilitar no site

www.kleiberleiloes.com.br, com antecedência de 24 (vinte e quatro) 

horas da data do leilão, e uma vez aprovado o cadastro, receber

senha pessoal e intransferível para acessar o sistema e oferecer lances.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):

- 21.000 quotas de capital social da empresa individual Nelson Juniti 

Nishimura, conforme arquivada na Jucemat sob nº 51100716557 de

21/11/1990. Avaliação R$ 27.630,62 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta 

reais e sessenta e dois centavos) em 01/02/2012, valor que será

atualizado até a data do leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO: 1) No 1º leilão o bem penhorado 

será oferecido à venda, pelo valor da avaliação, ou mais, se

lance houver. 2) No 2º leilão, o bem será oferecido à venda pelo valor 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 3) O

interessado em arrematar o bem em parcelas, poderá apresentar ao 

leiloeiro proposta de arrematação, em no máximo 06 (seis) parcelas

mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela paga à vista. 4) Em 

qualquer hipótese de parcelamento, pelo valor da avaliação ou não,

o pagamento à vista prevalece sobre o pagamento à prazo. 5) Comissão 

do Leiloeiro: 5% (cinco por cento) a ser pago à vista pelo

arrematante. 6) Em ocorrendo a adjudicação a comissão será de 2,5% 

(dois e meio por cento) do valor da avaliação. 6.1. Suspenso o

leilão em decorrência de pagamento ou parcelamento, responderá o 

executado pelo pagamento da comissão do leiloeiro fixada em 2,5%

(dois e meio por cento). Nos demais casos, a comissão do leiloeiro será de 

acordo com o estabelecido na Resolução nº 236/2016/CNJ. 7)

O não pagamento da comissão e/ou do valor da arrematação, implica na 

aplicação das penalidades legais ao arrematante.

ONUS, RESTRIÇÕES, RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: As 

constantes descritas no auto de penhora e avaliação do bem,

devendo o interessado dar vistas, consultar os autos, visitar e vistoriar 

“in-loco” o bem, sendo que o mesmo será vendido no estado físico

em que se encontra, não cabendo reclamações ou desistências não 

abrangidas pelo ordenamento jurídico vigente.

INTIMAÇÃO: Caso o(s) executado(s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) 

não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal, e os demais

credores, fica(m) todos intimado(s) do ato através do presente edital, 

publicado no DJe e no site do leiloeiro www.kleiberleiloes.com.br.

A decisão, homologação ou não dos atos pertinentes a este leilão, 

compete ao juízo competente.

Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018

Dra. Glenda Moreira Borges

Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70664 Nr: 2975-52.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, VALDESON JOAQUIM DOS SANTOS, FLAINY 

FERREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDESON JOAQUIM DOS SANTOS, Cpf: 

38482738100, Rg: 580674, Filiação: Rudoval Jose dos Santos e Rolandina 

J. dos Santos, data de nascimento: 04/03/1967, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, solteiro(a), empresario, Telefone 66-3498-1113. 

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: 06/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de MERCOMAQ 

IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, VALDESON JOAQUIM DOS 

SANTOSE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 13822/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2009

 - Valor Total: R$ 37.842,17 - Valor Atualizado: R$ 34.401,97 - Valor 

Honorários: R$ 3.440,20

Despacho/Decisão: Processo: 2975-52.2010.811.0037 (Código 

70664)Vistos em correição.Ante o pedido de fl. 72, cite-se o executado 

VALDESON, 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.Sem prejuízo, 
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em consulta ao Sistema Apolo foi possível verificar a existência de 

abertura de inventário da executada FLAINY FERREIRA CHAVES, que se 

encontra em trâmite na 1ª vara desta Comarca com os códigos de nº 

59967 e 69802.Assim, 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 março 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, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 13 de julho de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108282 Nr: 7444-10.2011.811.0037

 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): MTL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MTL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

LTDA, CNPJ: 07535169000195. 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: 06/06/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de MTL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7839/2009, 8203/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

 - Valor Total: R$ 736,66 - Valor Atualizado: R$ 669,69 - Valor Honorários: 

R$ 66,97

Despacho/Decisão: Processo: 7444-10.2011.811.0037 (Código 

108282)Vistos em correição.Ante o pedido de fl. 32, 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 março 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, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 13 de julho de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127556 Nr: 523-30.2014.811.0037

 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): GISELY ARAUJO DAMO

 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): GISELY ARAUJO DAMO, Cpf: 

58087354168, Rg: 0977013-5, Filiação: Darci Silva de Araujo e Enide 

Aparecida de Araujo (documento), data de nascimento: 13/12/1975, 

brasileiro(a), natural de Cornélio Procópio-PR, casado(a), comerciante, 

advogada, Telefone 34973873 669639191. 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: 28/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de GISELY ARAUJO DAMO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 5795/2011, 5253/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

 - Valor Total: R$ 4.848,14 - Valor Atualizado: R$ 4.407,40 - Valor 

Honorários: R$ 440,74

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Ante o pedido retro, cite-se, 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.

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 Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 13 de julho de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107121 Nr: 6222-07.2011.811.0037

 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): INFORLIDER INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INFORLIDER INFORMÁTICA LTDA - ME, 
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CNPJ: 07729376000180, Inscrição Estadual: 133127486. 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: 05/07/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de INFORLIDER INFORMÁTICA LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7848/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

 - Valor Total: R$ 423,38 - Valor Atualizado: R$ 384,89 - Valor Honorários: 

R$ 38,49

Despacho/Decisão: Processo: 6222-07.2011.811.0037 (Código 

107121)Vistos em correição.Ante o pedido de fl. 27, 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 março 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, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 13 de julho de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53868 Nr: 7017-52.2007.811.0037

 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): MACHNIC & FREITAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MACHNIC & FREITAS LTDA - ME, CNPJ: 

04995634000182. 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: 10/12/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de MACHNIC & FREITAS LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7171/2005, 7496/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2003

 - Valor Total: R$ 7.580,73 - Valor Atualizado: R$ 6.891,57 - Valor 

Honorários: R$ 689,16

Despacho/Decisão: Processo: 7017-52.2007.811.0037 (Código 

53868)Vistos.Ante o pedido de fl. 54, 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, 21 de 

maio 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, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 13 de julho de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73099 Nr: 5420-43.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR RIBEIRO DA LUZ - ME, ADMIR RIBEIRO 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADMIR RIBEIRO DA LUZ, Cpf: 

57210268987, 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: 24/08/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de ADMIR RIBEIRO DA LUZ - 

ME e ADMIR RIBEIRO DA LUZ, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 20105423/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/08/2010

 - Valor Total: R$ 3.340,76 - Valor Atualizado: R$ 3.037,05 - Valor 

Honorários: R$ 303,71

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Ante o pedido retro, cite-se, 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.

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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 13 de julho de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103384 Nr: 9033-71.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO RUBENS FARIAS VASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIO RUBENS FARIAS VASCO, Cpf: 

00745983170, Filiação: Divino Vascos Reis e Francisca Neta Farias, data 

de nascimento: 06/04/1984, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

solteiro(a), eletricista automotivo, Telefone 3498-3642e9900-0440. 

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: 03/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de ELIO RUBENS FARIAS VASCO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10357/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 801,68 - Valor Atualizado: R$ 728,80 - Valor Honorários: 

R$ 72,88

Despacho/Decisão: Processo: 9033-71.2010.811.0037 (Código 

103384)Vistos.Ante o pedido de fl. 25, 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, 16 de abril 

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, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 13 de julho de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102481 Nr: 8643-04.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR FERNANDO VISNIESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÉSAR FERNANDO VISNIESKI, Cpf: 

49910760053, Rg: 15613976, Filiação: Alexandre Visnieski e Juvita 

Dorigon Visnieski, data de nascimento: 23/12/1965, brasileiro(a), natural de 

Planalto-RS, casado(a), joalheiro, Telefone 66-984153535. 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: 16/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de CÉSAR FERNANDO VISNIESKI, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6460/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

 - Valor Total: R$ 1.861,46 - Valor Atualizado: R$ 1.692,24 - Valor 

Honorários: R$ 169,22

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Cumpra-se integralmente a 

decisão anterior.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

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 Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 13 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.: 139378 Nr: 9901-10.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC PEDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9901-10.2014.811.0037 (Código 139378)

 Vistos.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação (fls. 28/29), esta 

não merece prosperar, vez que é possível sua efetivação nesses termos 

diante do noticiado desconhecimento do local em que a parte executada 

reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, defiro o requerimento de penhora on line de fl. 26.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 
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resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40356 Nr: 2833-87.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRODOPRIMA TRANSP. ROD. CARGAS 

LTDA, ADNAILDE CESAR VIEIRA DE LIMA, ALCIDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSÉ PASETTI - 

OAB:11.734

 Processo nº 2546-22.2009.811.0037 (Código 63099)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, proceda-se a secretaria a juntada da petição que se 

encontra na contracapa dos 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.: 118786 Nr: 1156-75.2013.811.0037

 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: VALDINEY ROSA DE OLIVEIRA, ELIZEU ROSA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ÁVILA FURIATI - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:1903329-1

 Processo nº: 1156-75.2013.811.0037 (Código 118786)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, junte aos autos o termo de curatela.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122009 Nr: 4534-39.2013.811.0037

 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: LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, MARILENE DE AGUIAR CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, JOSÉ ROBERTO CURVO GARCIA - 

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder a parte requerente o 

benefício da PENSÃO POR MORTE, a base de um salário mínimo mensal, 

devendo o benefício ser rateado entre a requerente LUZIA RODRIGUES 

DOS SANTOS e a requerida MARILENE DE AGUIAR CARMO, na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, devido a partir do 

ajuizamento da ação em 28/06/2013 (fl. 04), ressaltando que os juros 

moratórios e a correção monetária incidente sobre as parcelas atrasadas 

devem observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Fixo honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social.Deixo de proceder à 

remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de julho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115045 Nr: 5560-09.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

AGER - AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS DO MT, ADIVINO CASTELI, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:, LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, 

TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Vistos.

Considerando que a certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 501) informou o 

falecimento do requerido, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001444-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO RIVA (EXECUTADO)

JOAO ALFREDO VIECILI (EXECUTADO)

HILDEBRANDO GILMAR CORADINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001444-64.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: WALDOMIRO RIVA, JOAO 

ALFREDO VIECILI, HILDEBRANDO GILMAR CORADINI Vistos, Considero 

supridas as citações faltantes, considerando a apresentação dos 

embargos à execução pelos três executados. Recebo os embargos à 

execução, visto que tempestivos, já que apresentados dentro de 15 dias 

da juntada da citação de um dos executados. Intimo o embargado para 

impugnar no prazo de 15 dias. Primavera do Leste-MT, 13 de julho de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010716-31.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, 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, 16 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012357-54.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LILIAN FRAGA VASCONCELOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, tendo em vista o recebimento do processo pela Secretaria da 5ª 

Vara da Comarca de Primavera do Leste, impulsiono-o para intimar a parte 

devedora sobre o retorno do feito à 1ª Instância, bem como acerca do 

cumprimento da sentença requerido nos autos digitais, 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. 

Observação: O processo está integralmente disponibilizado no Sistema do 

PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do art. 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 16 de julho de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010788-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, 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, 16 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011419-93.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN SABADINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT0013059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo pela 

Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, 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, 16 de julho de 2018. Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 55463 Nr: 3068-83.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FACCHINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA POSSER - OAB:MT 

9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 INTIME-SE o executado Roberto Carlos Vieira quanto ao pedido de 

adjudicação formulado pelo exequente, bem como para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, caso queira. No mais, considerando que a 

avaliação do bem penhorado fora realizada há mais de 06 (seis) anos (p. 

96/97), revela-se necessária a realização de nova avaliação para fins de 

adjudicação. (Art. 873, CPC. É admitida nova avaliação quando: (...) II - se 

verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição 

no valor do bem.); Desse modo, a fim de dar adequada exequibilidade a 

presente decisão, determino:1. EXPEÇA-SE novo mandado de avaliação 

do imóvel penhorado (art. 873, inciso II e III do CPC).2. Após, INTIMEM-SE a 

parte exequente e executado para manifestação da avaliação no prazo de 

05 (cinco) dias, na forma do artigo 872, § 2.º do CPC.3. EXPEÇA-SE 

mandado de constatação no endereço Rua Sergipe, n.º 57, Bairro 

Primavera II, nesta cidade, para que o Oficial de Justiça diligencie 

preventivamente no imóvel, averiguando acerca da existência de 

eventuais moradores, isto é, quem está na posse do referido imóvel, e sob 

que condição.Por fim, considerando que as decisões proferidas no 

Recurso Inominado e Recurso Extraordinário não foram aportadas às 

execuções em curso, porquanto, os embargos de terceiro foram 

processados através da plataforma do Projudi, este magistrado, de ofício, 

em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, bem como ao Sistema do 

Projudi obteve acesso às indigitadas decisões, as quais, desde já, 

procedo a sua juntada no presente feito, bem como nas execuções 

apensas.Traslade-se cópia desta decisão para cada uma das execuções 

correspondentes, bem como das decisões dos recursos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Primavera do Leste /MT, 13 de julho de 

2018.Eviner ValérioJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 43880 Nr: 6460-02.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FACCHINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA POSSER - OAB:MT 

9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 INTIME-SE o executado Roberto Carlos Vieira quanto ao pedido de 

adjudicação formulado pelo exequente, bem como para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, caso queira. No mais, considerando que a 

avaliação do bem penhorado fora realizada há mais de 06 (seis) anos (p. 
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96/97), revela-se necessária a realização de nova avaliação para fins de 

adjudicação. (Art. 873, CPC. É admitida nova avaliação quando: (...) II - se 

verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição 

no valor do bem.); Desse modo, a fim de dar adequada exequibilidade a 

presente decisão, determino:1. EXPEÇA-SE novo mandado de avaliação 

do imóvel penhorado (art. 873, inciso II e III do CPC).2. Após, INTIMEM-SE a 

parte exequente e executado para manifestação da avaliação no prazo de 

05 (cinco) dias, na forma do artigo 872, § 2.º do CPC.3. EXPEÇA-SE 

mandado de constatação no endereço Rua Sergipe, n.º 57, Bairro 

Primavera II, nesta cidade, para que o Oficial de Justiça diligencie 

preventivamente no imóvel, averiguando acerca da existência de 

eventuais moradores, isto é, quem está na posse do referido imóvel, e sob 

que condição.Por fim, considerando que as decisões proferidas no 

Recurso Inominado e Recurso Extraordinário não foram aportadas às 

execuções em curso, porquanto, os embargos de terceiro foram 

processados através da plataforma do Projudi, este magistrado, de ofício, 

em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, bem como ao Sistema do 

Projudi obteve acesso às indigitadas decisões, as quais, desde já, 

procedo a sua juntada no presente feito, bem como nas execuções 

apensas.Traslade-se cópia desta decisão para cada uma das execuções 

correspondentes, bem como das decisões dos recursos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Primavera do Leste /MT, 13 de julho de 

2018.Eviner ValérioJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 169137 Nr: 4838-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBAMAR JOSÉ PORTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O

 Nesta data, INTIMO o advogado CLEITON FILGUEIRA SALES - OAB-MT 

23.929, advogado do réu RIBAMAR JOSÉ PORTO JUNIOR, para, no prazo 

de cinco dias, apresentar os memoriais/alegações finais nestes autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BOTTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001244-57.2017.8.11.0037 Reclamante: EDUARDO BOTTEGA 

Reclamada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada 

tendo em vista descontentamento com a sentença exarada. Expõe a 

embargante que este Juízo deixou de demonstrar a distinção do caso em 

tela com o a Súmula 359 do STJ e requer seja excluída da sentença a 

expressão “má-fé”, pois não se enquadra em nenhum dos incisos do 

artigo 80 do Código de Processo Civil. Pois bem. A Súmula suscitada 

consigna que é responsável pela notificação o órgão mantenedor do 

cadastro e não a demandada, por isso, razão não lhe assiste, bem como 

este pleito não se destina ao presente recurso. Nesse passo, urge 

evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.095/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que 

inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

objurgada. Logo, não há que se falar em propositura de embargos de 

declaração, mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades 

contidas na sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido 

via recurso. Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa 

do entendimento dominante de que os embargos de declaração servem 

para reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Destarte, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 

admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) De outra banda, cabe reformar 

a sentença na seguinte parte para fazer constar assim: “Estando em 

aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte promovente nos 

órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E 

por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a ausência da 

obrigação de indenizar no presente caso.” Isto porque, em análise ao 

pedido de exclusão da expressão "má-fé" na fundamentação da 

sentença, verifico não houve a correspondente condenação em má-fé, de 

forma que, diante da antinomia entre fundamentação e a parte dispositiva 

a esse respeito, entendo pela caracterização do erro material e pela 

pertinência da exclusão da expressão na parte da fundamentação, que 

passa a ter a redação acima exposta. Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de Processo Civil, acolho os 

Embargos de Declaração parcialmente conforme alhures. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de julho de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 14 de julho de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38452 Nr: 2623-36.2006.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO CORRENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 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, 14 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 164585 Nr: 2485-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 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, 14 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191691 Nr: 4628-45.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Aparecido Gonçalves 

- OAB:, SABRINA DA SILVA GONÇALVES - OAB:15529

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, condenando 

VALTER RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, nas penas do 

art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 71, do 

Código Penal.Passo a dosimetria da penaA pena prevista para o crime do 

art. 217-A do CP é de 8 a 15 anos de reclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202624 Nr: 543-79.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS NATIVIDADE BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 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, 14 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 109732 Nr: 8879-19.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias, ressaltando que receberemos visita técnica da Corregedoria 

Geral de Justiça no dia 16 e 17 de julho de 2018.

Primavera do Leste-MT, 10 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 122148 Nr: 4675-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO DA SILVA NETO, JORGE 

LUIZ DELAZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:MT/ 19.201, NAYARA SANTOS DE MORAIS - OAB:202015, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias, sob as penalidades da lei, como busca e apreensão e outras, 

haja vista, que devidamente intimado via DJE ainda não restituiu os autos, 

ressaltando que receberemos visita técnica da Corregedoria Geral de 

Justiça no dia 16 e 17 de julho de 2018.

Primavera do Leste-MT, 15 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123580 Nr: 6138-35.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCIO DAS NEVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias, sob as penalidades da lei, como busca e apreensão e outras, 

haja vista, que devidamente intimado via DJE ainda não restituiu os autos, 
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ressaltando que receberemos visita técnica da Corregedoria Geral de 

Justiça no dia 16 e 17 de julho de 2018.

Primavera do Leste-MT, 15 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202625 Nr: 544-64.2018.811.0037

 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): RONALDO ALVES XAVIER, VANDERLEI 

PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ, ROMARIO 

ALVES DOS SANTOS, ALBERON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, LUCIMAR 

LUSTOSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, 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 e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias, ressaltando que receberemos visita técnica da Corregedoria 

Geral de Justiça no dia 16 e 17 de julho de 2018.

Primavera do Leste-MT, 15 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 74795 Nr: 7114-47.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias, ressaltando que receberemos visita técnica da Corregedoria 

Geral de Justiça no dia 16 e 17 de julho de 2018.

Primavera do Leste-MT, 15 de julho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196074 Nr: 6974-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIPO SILVA DE OLIVEIRA, JÚLIO MOREIRA 

DOS SANTOS, BENOILSON ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, para condenar 

os réus EDIPO SILVA DE OLIVEIRA, JÚLIO MOREIRA DOS SANTOS e 

BENOILSON ALVES BORGES, devidamente qualificados nos autos, às 

penas do art. 288, caput e 155, § 4º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, 

ambos do Código Penal; e absolve-los do crime previsto no art. 155, §4º, 

inciso II e IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.Passo às dosimetrias das penas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 207318 Nr: 2890-85.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Certifico que foi designada audiência de instrução para o dia 12/09/2018, 

às 13:30 horas, conforme despacho de fls. 74.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191384 Nr: 4493-33.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, condenando 

ETELVINO PAGLIARI, devidamente qualificado nos autos, nas penas dos 

art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, contra Ana Beatriz e nas penas dos art. 

217-A, c.c o art. 14, II, c/c art. 226, inciso II, contra Ana Clara e Maria 

Clara, todas na forma do art. 69, todos do Código Penal.Passo as 

dosimetrias das penas.Vítima: ANA BEATRIZ PAGLIARI EVANGELISTA.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003981-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE HERCULANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1003981-24.2017.8.11.0040. Sentença com resolução de mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas 

contratual com pedido de revisão de contrato e antecipação de tutela 

ajuizada por JOÃO JOSÉ HERCULANO DA SILVA em face de HSBC BANK 

BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, pelos fatos e fundamentos na exordial, 

a qual veio acompanhada dos documentos de id. 9286216 e ss. Pela 

decisão proferida em id. 9552161, indeferiu-se tutela antecipada pleiteada, 

determinando-se a citação do demandado. A sessão de mediação restou 

infrutífera, id. 10327515. Citação, id. 11206456. O demandado apresentou 

manifestação em id. 11959858, bem como encartou aos autos os 

documentos de id. 11959860 e ss. Certificou a intempestividade da 

manifestação do demandado, id. 12569815. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, a 

despeito de o requerido ter sido regularmente citado, deixou de contestar 

no prazo legal (certidão de id. 12569815), motivo pelo qual DECRETO-LHE 

a REVELIA, nos limites do art. 345, inciso II, do CPC. No mais, constata-se 

que a matéria questionada é meramente de direito e de cunho documental, 

sendo certo que os mesmos já se encontram nos autos, não sendo 

necessária dilação probatória, razão pela qual passo a julgar 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Apenas 

para situar a questão, afirma o autor, em síntese, que firmou contrato de 

financiamento bancário com o requerido para aquisição de bem móvel, 

sendo pactuada taxa de juros de 1,91% ao mês e 25,55% ao ano, para 

pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 1.364,39, 

porém, há cobrança indevida de taxas e/ou tarifas administrativas, tais 

como, IOF, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, que totalizam 
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R$ 2.207,75, bem como capitalização de juros de forma implícita. Em razão 

disso, postula pela revisão do contrato para declarar a ilegalidade dos 

encargos supracitados, com a expurgação da cobrança indevida. DA 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR In casu, observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, por revelar nítida relação de consumo, nos 

termos da Súmula n. 297 do STJ, assim redigida: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” MÉRITO Relativamente 

à alegação da taxa de juros remuneratórios, o Superior Tribunal Federal, 

por meio da Súmula Vinculante n. 07, sacramentou a discussão da matéria 

ao decidir que o §3º do art. 192 da CF, revogado pela EC n. 40/2003, que 

limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação 

condicionada à edição de Lei Complementar. O Superior Tribunal de 

Justiça, por sua vez, enfrentou a questão no REsp n. 1.061.530/RS, 

estabelecendo orientação nos seguintes termos: “ORIENTAÇÃO 1 - 

JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam 

à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em 

concreto.” Com efeito, embora pareça não existir limitação à taxa de juros 

compensatórios, pode haver limitações, de acordo com o caso concreto, 

nas hipóteses de: a) ausência de contrato ou da fixação da taxa de juros 

e b) abusividade dos juros contratuais, comparados à taxa média de 

mercado. A primeira exceção se trata da ausência de contrato ou de 

previsão da taxa de juros. Inexistindo o contrato, ou não sendo juntado 

nos autos o contrato que deu origem ao empréstimo bancário, contendo as 

taxas aplicáveis, será fixada a taxa média de mercado, para as operações 

da mesma espécie, no mesmo período. Do mesmo modo, caso haja 

contrato nos autos, mas não haja previsão do quantum da taxa de juros, 

esta também será limitada à taxa média de mercado, salvo, em ambos os 

casos, se a taxa praticada pelo banco for mais vantajosa ao consumidor. 

Por outro lado, tendo sido juntado aos autos o contrato bancário com a 

previsão das taxas de juros remuneratórios, somente haverá a limitação 

dos juros se comprovada a abusividade das taxas pactuadas, devendo 

ser demonstrado nos autos que a taxa é excessivamente superior à média 

de mercado. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: "A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos 

bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 

12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros 

apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a 

demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média 

de mercado" (STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. 

Julg. 26.10.2010). Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, mais 

precisamente para a cédula de crédito bancária apresentada em id. 

9286234 é possível visualizar que foi pactuada a taxa de juros mensal de 

1,914%, sendo certo que tal índice está abaixo da média de mercado 

estabelecida pelo BACEN para o período e modalidade do contrato, a qual 

era de 2,0625%. No ponto, resta pacífico na jurisprudência que somente 

“é abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e 

meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado 

pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.” (TJMT - Ap, 52148/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014.) 

(destaquei), o que não é o caso dos autos. Portanto, não se vislumbro 

qualquer ilegalidade quanto às taxas de juros. Quanto à capitalização dos 

juros – anatocismo, para elucidar a questão em foco, convém colacionar o 

entendimento do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. 

REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 

POSSIBILIDADE. ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. 

INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA AFETA AO EG. STF. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no 

sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos 

bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, 

desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de 

juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...).5. Agravo regimental a 

que se nega provimento”. (STJ – 4ª T. AgRg no AREsp 567.110/MS. Rel. 

Ministro Raul Araújo, J. 03/03/2015, DJe 30/03/2015) Exala daí, portanto, 

que a capitalização é plenamente admitida, desde que pactuada, sendo 

certo que tal requisito está demonstrado no contrato (id. 9286234) que, em 

outras palavras, não se mostra ilegal. Quanto a taxa demonstrativa do 

custo efetivo total da operação (CET), a jurisprudência mais autorizada 

aponta que “é lícita a incidência do Custo Efetivo Total – CET, desde que 

haja previsão em contrato” (TJMT - Ap 10608/2013, Desa. Serly 

Marcondes Alves, Sexta Câmara Cível, J. 02/07/2014, P. 07/07/2014), 

sendo assim, ante expressa previsão no contrato em ID. 9917278, resta 

permitida sua incidência. No que tange à tarifa de avaliação do bem, 

analisando a matéria relativa às tarifas cobradas pela instituição 

financeira, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: 

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à 

cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não 

intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições 

financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, 

com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que 

fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como 

respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da 

política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da 

Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços 

bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses 

taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco 

Central do Brasil. No caso concreto, o contrato n. 9430626698 prevê a 

cobrança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de tarifa de 

avaliação – id. 9286234. O artigo 5º, inciso VI, da Resolução CMN 

3.919/2010 aprova a cobrança da tarifa de avaliação de bem, nos 

seguintes termos: Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação 

de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao 

cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim 

considerados aqueles relativos a: (...) VI - avaliação, reavaliação e 

substituição de bens recebidos em garantia; Diante da expressa previsão, 

é possível a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Nesse sentido, 

colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “É lícita a cobrança da tarifa de cadastro e de avaliação de bem, 

quando expressamente prevista no contrato e compatível com o valor 

praticado pelo mercado. (...)” (TJMT - Sexta Câmara Cível. Ap, 

60472/2014. Rela. Dessa. Serly Marcondes Alves, J. 22/10/2014, DJe. 

27/10/2014). Com efeito, o que se permite discutir em relação à tarifa de 

avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é 

eventual abusividade, traduzida na cobrança de valor acima da média 

praticada no mercado. Analisando as provas carreadas aos autos do 

processo, observa-se que a parte autora não provou que o valor da tarifa 

em análise estivesse acima da média pratica do mercado. Assim, deve ser 

mantida a cobrança na forma em que contratada. Portanto, não se 

vislumbra qualquer ilegalidade quanto à tarifa cobrada. Em relação a 

incidência do IOF, é de se observar que esta se dá independentemente da 

vontade dos contratantes, por se tratar de modalidade de tributo, 

compulsória ao tomador do crédito, sendo, portanto, legal a sua cobrança. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: 

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA 

DEMANDA – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 247 DO STJ - 

TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO – INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA 

– CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N. 3.518 DO BACEN - SEGURO – 

DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA ACERCA DA 

COBRANÇA E DO SERVIÇO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES 

FINANCEIRAS (IOF) – CABIMENTO DA COBRANÇA – IMPOSIÇÃO LEGAL 

(TRIBUTO FEDERAL) - APLICABILIDADE DO CÓGIDO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– INVIABILIDADE - MULTA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) – 

EXORBITÂNCIA – IMPOSIÇÃO DE REDUÇÃO (ARTIGO 52, § 1º DO CDC) – 

ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS DEMAIS ENCARGOS, PERMANECENDO 

APENAS A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

JUROS REMUNERATÓRIOS AO PERCENTUAL DE 12% (DOZE POR CENTO) 

– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL MAIOR, DESDE QUE NÃO 

HAJA ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - 

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR HSBC – BANK 

BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO PARA DECLARAR A LEGALIDADE DA 
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TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E PARA DECLARAR QUE A 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO 

-PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR JESUÍNA VIEIRA 

DA SILVA APENAS PARA ADEQUAR A MULTA CONTRATUAL AO 

PATAMAR DE 2% (DOIS POR CENTO). À luz do teor da Súmula 247/STJ, o 

contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do 

demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de 

ação monitória. Mostra-se cabível a cobrança da Taxa de Abertura de 

Crédito em contratos entabulados antes de 01/05/2008, data em que a 

Resolução do Banco Central n. 3.518, de 06/12/2007, extinguiu a cobrança 

da denominada taxa. Os valores cobrados a título de seguro devem ser 

declarados nulos, quando não guardada ampla relação com a 

transparência do próprio contrato, de modo a retratar serviço contratado e 

efetivamente prestado. É válida a cobrança de IOF (Imposto sobre 

Operações Financeiras), uma vez que se trata de tributo federal com 

previsão constitucional, cuja incidência independe das partes. Não há 

como acolher o pleito de improcedência do pedido de repetição do indébito 

na forma simples, uma vez que, em havendo cobrança indevida de 

valores, devem ser eles devolvidos, sob pena de enriquecimento sem 

causa, o que é terminantemente vedado. Não se contesta a competência 

exclusiva do Conselho Monetário para regular a constituição e 

funcionamento das instituições financeiras e também de limitar as formas 

de remuneração pelos serviços prestados por elas. Contudo, tais 

limitações, aferições e resoluções podem e devem ser objeto de demanda 

judicial, na qual se discute as suas determinações, a fim de que haja um 

certo controle, com base em legislação pertinente à matéria, bem como na 

jurisprudência firmada pelos Tribunais Estaduais e Federais, utilizando-se 

de leis e também, porque não, do Código de Defesa do Consumidor. Não 

há qualquer limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze 

por cento), desde que não demonstrada a abusividade, ou seja, não há 

limitação pura a simples a tal percentual. (Ap 143908/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) (grifo e 

negrito nosso) Relativamente a cobrança de registro no Detran, convém 

destacar que o gravame é despesa afeta à própria modalidade contratual, 

sendo a restrição do veículo de interesse exclusivo do credor, 

pertencendo-lhe, portanto, eventual ônus financeiro decorrente dessas 

providências (TJ/MT – Sexta Câmara Civel – RAC 103055/2014 – Relatora: 

Desa. Serly Marcondes Alves – julgado em 19/11/2014). Portanto, no caso 

dos autos deve ser excluída a cobrança relativa à tarifa de pagamento da 

taxa de gravame. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS 

PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, condenando o requerido à restituição 

simples das taxa de registro de gravame no Detran no valor de R$ 273,00 

(duzentos e setenta e três reais), devidamente corrigidas desde o 

ajuizamento da ação, com incidência de juros de 1% ao mês, devidos 

desde a citação até a data do efetivo pagamento, fazendo-o com 

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

Processo Civil. Considerando que o requerido sucumbiu em parte mínima 

dos pedidos, CONDENO o autor nas custas e despesas processuais, 

porém, SUSPENSA a exigibilidade, vez que beneficiário de AJG. 

HONORÁRIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Sorriso/MT, 27 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000048-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DORACI INACIO TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Autos nº 1000048.09.2018.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de pedido de homologação de reconhecimento e dissolução de 

união estável c.c. partilha de bens apresentado por Antonia Doraci Inácio 

Teles e Sivaldo Pereira de Miranda, ambos qualificados nos autos, 

consoante termos e condições que constam da inicial de Id. 11302869, 

instruída com documentos. De largada, determinou-se a emenda da inicial 

(d. 11452067), o que se deu pela petição de Id. 11452067. O MPE 

requereu o prosseguimento do processo sem a sua intervenção. É o 

breve relato. Decido. Com efeito, os requerentes constituíram união 

estável por mais de 07 anos, isto é, desde 16/08/2005, conforme consta 

da escritura pública que instrui a inicial, rompida em dezembro/2007, 

momento em que houve a separação de fato. Portanto, presentes os 

requisitos legais pertinentes, uma vez que união estável entre os 

postulantes foi formalmente reconhecida por escritura pública de 

declaração (Livro 0217, folha 0139, do 2º Ofício de Sorriso), HOMOLOGO 

o pedido apresentado para o fim de decretar rescindida a união estável 

entre os postulantes a partir de dezembro/2017 (data do ajuizamento do 

pedido), bem como reconhecer a partilha de bens na forma acordada, tudo 

para que surtam os regulares efeitos de legalidade, na forma do art. 732 

do CPC. Custas indevidas, eis que concedo aos postulantes o benefício da 

Justiça Gratuita. Honorários incabíveis na espécie. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

“b” do CPC. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

expeça-se o necessário e, oportunamente, arquive-se. P.R.I.C. Sorriso/MT, 

26 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004879-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDENIO MARIANI (EXECUTADO)

EDNA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA MARIANI (EXECUTADO)

 

Autos nº 1004879.37.2017.8.11.0040 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, não tendo havido até a 

presente data a triangularização da relação processual, HOMOLOGO a 

desistência da ação manifestada pela parte autora (Id. 13393276), 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, 

se houver, pela parte autora. HONORÁRIOS indevidos. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT, 26 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005908-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos n° 1005908.25.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuidam-se de Embargos 

de Declaração opostos por Bradesco Financiamento S/A, em face da 

sentença proferida nos autos, argumentando que a mesma omissa e 

contraditória, requerendo que esclarecidos tais pontos e, via de 

consequência, cassada a sentença proferida, consoante razões 

expostas na petição de Id. 13141112. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Sobre o instituto em pauta, o Novo 

Código de Processo Civil estabelece 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. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 
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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.” “Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.” Mercê dos argumentos 

lançados pelo embargante, é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da sentença 

prolatada nestes autos. Entretanto, segundo o entendimento majoritário a 

decisão proferida a partir da análise dos embargos de declaração 

somente pode modificar o conteúdo de um julgado, quando isso for 

consequência da correção do ato, o que, não é o caso dos autos, já que, 

ao contrário do que afirma a embargante, não se vislumbram os vícios 

apontados. Aliás, urge destacar que ao apresentar os embargos, a 

embargante faz uma releitura quanto ao preenchimento dos requisitos 

legais pertinentes ao caso, concluindo pela necessária cassação da 

sentença, todavia, não logrou apontar a omissão e/ou contradição que 

alega macular a decisão. Sendo assim, não se pode admitir os presentes 

embargos com objetivos infringentes, pois, a alteração do julgamento 

proferido somente poderia ocorrer como reflexo da sua correção por um 

dos vícios previstos no dispositivo legal supracitado. Lecionando sobre o 

tema, o mestre Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se 

pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para 

exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se 

que reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio 

de Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pronunciaram-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA 

PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVOS. ATO DE APOSENTADORIA. 

ALTERAÇÃO. PRETENSÃO SUBMETIDA À DENOMINADA "PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. 1. Nos rígidos limites 

estabelecidos pelo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar 

obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado. 

A obtenção de efeitos infringentes somente é possível, excepcionalmente, 

nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos 

elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja 

conseqüência inarredável de sua correção; bem como nas hipóteses de 

erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes 

para a inversão do julgado. 2. No caso, não existe nenhum vício a ser 

sanado. A existência de precedente favorável ao Embargante e que não 

foi utilizado como fundamento do decisum não configura omissão passível 

de ser arguida em sede de declaratórios, ainda mais quando a tese 

apresentada somente foi aventada no presente momento. Assim, é 

manifestamente descabido o seu exame, sob pena de se eternizar o 

processo judicial. 3. Embargos rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EREsp 

665.171/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/10/2009, DJe 17/11/2009) “os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeito 

modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no Resp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119). Nessa esteira, verifica-se o manifesto propósito protelatório dos 

embargos manejados, o que merece a imposição da multa legal prevista 

para a hipótese, nos termos do art. 1026, § 2º do NCPC. Aliás, nesse 

sentido já se pronunciou o E. TJ/MT., senão vejamos: “EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – REEXAME DE QUESTÃO 

JÁ DELIBERADA PARA EMPLACAR TESE DA PARTE EMBARGANTE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO – 

PROPÓSITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 538, PAR. 

ÚN., CPC – RECURSO REJEITADO. 1. Não havendo qualquer omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, até porque não se prestam ao reexame da 

causa. 2. Prevê o CPC, sanção à desvirtuada utilização dessa espécie 

recurso, estipulada em seu art. 538, parágrafo único, onde a parte 

simplesmente pretende a rediscussão da matéria e valer-se do efeito 

interruptivo.” (ED 7148/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 

15/03/2016) Logo, não havendo vício a ser sanado em relação à sentença 

proferida, de modo que se mostra evidentemente protelatório os 

embargos, além do seu não acolhido, urge aplicar em desfavor do 

embargante a multa legalmente prevista para a hipótese. Pelo exposto, 

recebo, todavia, deixo de acolher os embargos de declaração 

apresentados e, sendo este flagrantemente protelatório, condeno o 

embargante ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 1026, § 2º do NCPC. Cumpra-se o já 

determinado na sentença proferida. Às providências. Sorriso/MT, 26 de 

Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000755-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos nº 1000755.74.2018.8.11.0040 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, não tendo havido até a 

presente data a triangularização da relação processual, HOMOLOGO a 

desistência da ação manifestada pela parte autora (Id. 13040120), 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 

indevidas eis que beneficiária da Justiça Grauita. P.R.I.C. Às providências. 

Sorriso/MT, 26 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005679-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DO PRADO OKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1005679.65.2017.8.11.0040 Homologação acordo Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Cautelar de Sustação de Protesto de Título Com Pedido 

Liminar ajuizada por Sidnei do Prazo Oka em face de Fiagril Ltda, ambos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expressos na 

petição inicial de Id. 10594402, instruída com documentos. A decisão 

inserida sob o Id. 10877566 indeferiu a medida liminar postulada e 

determinou a citação da parte-ré. A seguir, as partes peticionaram 

informando que transigiram, conforme cláusulas e condições que constam 

do termo de acordo que acompanha a petição de Id. 11537968. A decisão 

de Id. 12894278 apontou vícios processuais em relação à transação 

firmada, determinando fossem os mesmos sanados. A requerida juntou o 

competente instrumento de procuração, Id. 13215970. De outro norte, o 

Advogado dos autores, mesmo regularmente intimado, deixou de 

manifestar-se nos autos. É o breve relato. Decido. Regularizada a 

representação processual da ré, decorrido o prazo fixado para 

manifestação do Advogado dos autores, entendo presentes os requisitos 

legais pertinentes, de modo que, HOMOLOGO a transação firmada, cujas 

cláusulas e termos passam a integrar a presente sentença, o que faço 

com fundamento no art. 487, inciso III, “b” do CPC. Custas e honorários 

advocatícios de sucumbência na forma avençada (ítem 2.3 da transação). 

Tendo as partes desistido expressamente do prazo recursal, o que ora 

homologo para que surta os regulares efeitos de legalidade, lavre-se o 

competente termo de penhora (ítem 2.5, “b” da transação). 
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Oportunamente, arquive-se. P.R.I.C. Sorriso/MT, 26 de Junho de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004329-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CAVALCANTE (EMBARGANTE)

SIVONEI NARCISA SANTIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1004329-42.2017.8.11.0040. 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. No ponto, embora os 

executados tenham ofertado em penhora o imóvel dado em garantia, não 

está 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, 27 de Junho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

MARCELO HENRIQUE ZANONI OAB - SP229125 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AG ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA (RÉU)

UP AGRO INSUMOS AGRICOLA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

 

1001155-88.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 16 de julho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001123-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001123-20.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a justificativa 

apresentada em id. 12489997, NOMEIO como perito do juízo NAYANE 

BARBOSA LANZIERI, cadastrada no banco de peritos do TJMT, a qual 

deverá ser intimada para apresentar proposta de honorários, no prazo de 

05 (cinco) dias. No mais, CUMPRA-SE na conforme determinado na 

decisão proferida em id. 11901671. INTIME-SE. Às providências. 

Sorriso/MT., 28 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR JUTKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DELABATHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

 

Autos n° 1001892.28.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuidam-se de Embargos 

de Declaração apresentados por Valdir Debabatha em relação à decisão 

que acolheu embargos de declaração anteriormente apresentado para o 

fim de revogar a sentença proferida que havia reconhecido a prescrição 

trienal. Salienta o ora embargante que a decisão proferida incorreu em 

contradição e omissão, uma vez que este Juízo deixou de pronunciar-se 

corretamente sobre a tese prescricional invocada quando da 

apresentação da peça contestatória. Estabelecido o contraditório, Adelar 

Jotkovski apresentou contrarrazões aos embargos, consoante se vê do 

Id. 13213247. É o breve relato. Decido. Conforme já dito por ocasião da 

decisão anterior, relativamente aos embargos de declaração o atual 

Código de Processo Civil estabelece 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. 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.” “Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.” Em face da argumentação 

apresentada pelo ora embargante, sobeja incontestável que os embargos 

em exame tem como finalidade fundamenta apenas e tão-somente a 

modificação da decisão atacada. Todavia, olvida-se o embargante que, de 

conformidade com o entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão 

proferida a partir da análise dos embargos de declaração somente pode 

modificar o conteúdo de um julgado, quando isso for “consequência” da 

correção do ato, o que, não é o caso dos autos, já que, ao contrário do 

que afirma a embargante, não se vislumbra na hipótese qualquer dos 

vícios apontados. Aliás, urge destacar que ao apresentar os embargos, o 

embargante faz uma reinterpretação sistemática da legislação aplicável ao 

tema, de modo a impelir o restabelecimento da sentença equivocadamente 

proferida nestes autos, a qual foi posteriormente revogada. Sobre a 

hipótese em voga, vejamos o recente julgado do TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - 

INEXISTÊNCIA - PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. "1. Os embargos de declaração, conforme 

dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no 

julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão." 

(EDcl no MS 21.315/DF). "A contradição que justifica o manejo dos 

embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, isto é, aquela que 

revele discrepância entre disposições internas da decisão impugnada. O 

recurso, intentado com esse fundamento, não é adequado para veicular 

pretensão de ajuste do provimento jurisdicional com o entendimento da 

parte acerca de determinada matéria. Em síntese, contradição externa ao 

julgado não enseja oposição de embargos declaratórios. Precedentes." 

(EDcl no AgRg no AREsp 1008359/RJ).” (ED 48042/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Sendo assim, não 

se pode admitir os presentes embargos com objetivos infringentes, pois, a 

alteração do julgamento proferido somente poderia ocorrer como reflexo 

da sua correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal 

supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre Francisco Cavalcanti 

Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se declare o que foi 

decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que reexprima”. 

(Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça pronunciaram-se: “EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE EFEITO 

MODIFICATIVOS. ATO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO 

SUBMETIDA À DENOMINADA "PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

TERMO INICIAL. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 535, incisos I 

e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se 

apenas a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição 

eventualmente existentes no julgado. A obtenção de efeitos infringentes 

somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a 

existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 

535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável de sua 

correção; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco 

manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado. 2. 

No caso, não existe nenhum vício a ser sanado. A existência de 

precedente favorável ao Embargante e que não foi utilizado como 

fundamento do decisum não configura omissão passível de ser arguida em 

sede de declaratórios, ainda mais quando a tese apresentada somente foi 

aventada no presente momento. Assim, é manifestamente descabido o 

seu exame, sob pena de se eternizar o processo judicial. 3. Embargos 

rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EREsp 665.171/MT, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 17/11/2009) “os 

embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se 

insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite 

embargos de declaração com efeito modificativos quando ausente 

qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ- 

Corte Especial, ED no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, 

não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119). Nessa esteira, não havendo 

vício a ser sanado em relação à decisão proferida, recebo, todavia, deixo 

de acolher os embargos de declaração apresentados por Valdir 

Delabatha, mantendo-se a decisão atacada por seus próprios 

fundamentos. Cumpra-se o já determinado na decisão proferida. Às 

providências. Sorriso/MT, 26 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004613-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FUHR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1004613.50.2017.8.11.0040 Requerente: Eduardo Fuhr 

Requerida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S/A Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Pedido de 

Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por Eduardo Fuhr em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados 

nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial de 

Id. 9760252. A inicial veio instruída com documentos de Id. 9760153 e ss. 

De início, deferiu-se a tutela provisória de urgência vindicada para 

determinar que a ré se abstivesse de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia na unidade consumidora indicada na inicial, bem 

como de efetuar a inscrição do nome/CPF do auto nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena d de multa diária (Id. 9904349). 

Seguindo, o autor apresentou petição de aditamento da inicial, consoante 

se vê das razões expressas no Id. 10214894 e documentos que a 

acompanham. O pedido de aditamento foi recebido pela decisão de Id. 

10251632. Os autos foram encaminhados ao CEJUSC, todavia, a tentativa 

de conciliação restou infrutífera, Id. 10880316. A seguir, foi inserida a 

contestação e documentos apresentados pela ré, oportunidade em que 

apresentou reconvenção, Id. 11233208. Impugnação à contestação e 

contestação à reconvenção, Id. 11745165. Determinou-se a intimação da 

ré para recolhimento das custas devidas relativamente à Reconvenção, Id. 

12343331. Requerida requer a juntada da guia de recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária devidas em razão da Reconvenção, Id. 

12620036. É o breve relato. Decido. Situando a questão, narra o autor ser 

consumidor do serviço oferecido pela ré – UC 6/1798717-3, conforme 

faturas que acompanham a inicial, ressaltando que sempre cumpriu com 

seus deveres perante a requerida. Todavia, no dia 03/4/2017, funcionários 

da ré compareceram até a propriedade do autor e informaram sobre a 

necessidade de efetuar a troca do medidor referente à UC acima. 

Efetuada a substituição, colheram a assinatura do autor em um termo de 

ocorrência e inspeção, afirmando que se tratava de mero documento de 

confirmação da troca do aparelho. Entretanto, no mês seguinte a troca do 

medidor, o demandante foi surpreendido com uma notificação, afirmando 

que durante a inspeção, foi constatada uma anormalidade no medidor que 

provocou faturamento inferior ao correto. Diz que consta na notificação 

que a anormalidade trata-se de desvio de energia no ramal de ligação, 

durante o período de 05/2017 a 04/2017, que totalizada o valor de R$ 

192.112,58 (cento e noventa e dois mil, cento e doze reais e cinquenta e 

oito centavos). Seguindo, nega o autor ter praticado qualquer ilegalidade, 

alegando ainda que a acusação de furto de energia decorre de prova 

unilateral produzida pela ré, razão pela qual requer a procedência da ação 

para anular a fatura no valor de R$ 192.112,58, com vencimento em 

30/07/2017, bem como a condenação da demandada ao pagamento da 

indenização por danos morais, sem prejuízo de confirmação da tutela de 

urgência deferida e condenação ao pagamento dos demais consectários 

legais. Lado outro, a ré alega preliminarmente estar o autor litigando de 

má-fé e, no mérito, defende a improcedência dos pleitos formulados, uma 

vez que a cobrança é legítima, face a irregularidade encontrada nas 

instalações elétricas do imóvel. De largada, urge destacar que a questão 

relativa a suposta litigância de má-fé do demandante será analisada 

oportunamente, quando do julgamento do processo. Seguindo, inexistindo 

outras questões preliminares a serem enfrentadas, presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo 

saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto 

que a prova deverá recair sobre a existência de anormalidade no medidor, 

efetivo desvio de energia, culpa do autor, sem prejuízo de outros que 

podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto 

ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o documental, 

pericial e o testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, urge anotar 

que, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, convém inverter o ônus da 

prova em favor do autor-consumidor, de modo que a prova competirá à 

empresa-ré, visto ser flagrante a hipossuficiência técnica do autor, além 

de verossimilhante as afirmações contidas na inicial. Portanto, intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugerirem eventuais outros 

pontos controvertidos, provas pretendidas, e ainda, eventual 

concordância com o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003534-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN (EMBARGANTE)

VANDERLEI CAVALCANTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1003534-36.2017.8.11.0040. Vistos etc. Previamente ao 

saneamento do feito, em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do 

Código de Processo Civil, visando a composição amigável entre as partes, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, a qual DESIGNO para o dia 27 de Agosto de 2018, às 

10h30min. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 28 de Junho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002440-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DULCINA TAVARES SALVADOR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1002440-87.2016.8.11.0040. Vistos etc. Ante o teor da certidão 

encartada em id. 13419292, REDESIGNO a sessão de mediação para o dia 
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27 de Agosto de 2018, às 15h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 

03 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005242-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROBERTO GRISON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (RÉU)

 

Autos n. 1005242-24.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante o teor da certidão 

de id. 13419353, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 20 de 

Agosto de 2018, às 11h00min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. 

Anoto que, diante do retorno das correspondências encaminhadas para 

citação/intimação das partes (id. 12906548 e 13165896), deverão os atos 

serem cumpridos por Oficial de Justiça. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003935-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO COPINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI HEEMANN JUNIOR (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003935.35.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Embargos à 

Execução apresentado por Roberto Copini em face de Rui Heemann 

Junior, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos 

expostos na petição inicial de Id. 9228626. A inicial veio instruída com 

documentos de Id. 9228704 e ss. De início, determinou-se a emenda da 

inicial, Id. 9229226. Posteriormente, os embargos foram recebidos, todavia, 

sem efeito suspensivo, Id. 9620557. Intimado, o embargado/exequente 

apresentou resposta aos embargos, consoante se vê do Id. 10019134. 

Seguindo, consta dos autos manifestação do embargante/executado, Id. 

10241635. Os autos foram encaminhados ao CEJUSC para tentativa de 

conciliação, todavia, esta restou inexitosa, Id. 108127823 e 12116429. É o 

relato do necessário. Decido. Inexistindo preliminares a serem 

enfrentadas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento ao disposto 

no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair a má-fé do 

exequente, visto tratar de execução lastreada em cártulas de cheques, 

títulos caracterizados pela literalidade e abstração, sem prejuízo de outros 

que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. 

Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o 

documental e o testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da 

prova observará o disposto no art. 373 também do NCPC. Sem prejuízo do 

acima determinado, desde já, designo audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 26 de Setembro de 2018, às 13h30min, ocasião em 

que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as 

testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o 

disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Por último, é 

válido consignar que, não tendo as partes outras provas a serem 

produzidas, deverão informar este Juízo no prazo de 15 (quinze) dias, 

possibilitando o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001328-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOS SANTOS (RÉU)

 

Autos nº 1004328.49.2017.8.11.0040 Vistos etc. Inexistindo preliminares a 

serem enfrentadas, declaro o processo saneado. Em cumprimento ao 

disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre 

o quantum debeatur de ilícito pratico pelo requerido contra a liberdade 

sexual da autora, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de 

prova admitidos em questão serão o documental, pericial e o testemunhal. 

Nos termos do art. 357, III do NCPC, urge anotar que o ônus da prova 

seguirá a regra geral prevista no art. 373 do CPC. Portanto, intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sugerirem eventuais outros 

pontos controvertidos, provas pretendidas, e ainda, eventual 

concordância com o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004523-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IARA BEATRIZ SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

 

1004523-42.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes para se manifestarem acerca da proposta 

de honorários periciais apresentada pela perita nomeada e, em havendo 

concordância, proceder ao depósito do mesmo judicialmente. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA GIACOMELLI & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1001276-87.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001680-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PAVAO TERRA (EMBARGANTE)

TERRA & TERRA LTDA - ME (EMBARGANTE)

RAQUEL PAVAO TERRA (EMBARGANTE)

NORMA PAVAO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

 

1001680-41.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Apelada para apresentar 
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contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000587-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ROSSARI (AUTOR)

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:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

 

1000587-72.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 16 de julho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006445-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ELIANDRO VOLLMERHAUSEN (REQUERIDO)

 

1006445-21.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 16 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000387-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MORAES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI MAGGIONI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

 

1000387-65.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 16 de julho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR JUTKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DELABATHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

 

1001892-28.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 16 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002276-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS AGOSTINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1002276-25.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006446-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA VASCONCELOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1006446-06.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX REIS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO REIS FILHO OAB - SP379837 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

 

1001322-08.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 16 de julho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005242-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROBERTO GRISON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 96 de 520



MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (RÉU)

 

1005242-24.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento das diligências do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento dos mandados de intimação de audiência, acessando o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços 

na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 16 de julho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006513-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (EXECUTADO)

JAQUELINE ELIANE ALTMAYER (EXECUTADO)

OSMAR POSSER (EXECUTADO)

MARIA ANGELA POSSER (EXECUTADO)

IVAN ALTMAYER (EXECUTADO)

LUIS FERNANDO BARBIERI (EXECUTADO)

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1006513-68.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Parcialmente Negativa do Meirinho. 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALVES GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

1004839-55.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002682-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

RAILSON ARAUJO PARENTE (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 03/10/2018, 

às 10:30 hrs, no Fórum desta Comarca de Sorriso/MT, para a realização 

da perícia médica. SORRISO, 16 de julho de 2018. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a) MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000757-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NOGUEIRA BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 03/10/2018, 

às 10:00 hrs, no Fórum desta Comarca de Sorriso/MT, para a realização 

da perícia médica. SORRISO, 16 de julho de 2018. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000637-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 03/10/2018, às 10:15 

hrs, no Fórum desta Comarca de Sorriso/MT, para a realização da perícia 

médica. SORRISO, 16 de julho de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001910-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LINS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON SALOMAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SALIM BRITO ZAHLUTH JUNIOR OAB - PA6099 (ADVOGADO)

 

1001910-83.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Requerida/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004115-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DAPONT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

1004115-51.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Requerida/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000965-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1000965-62.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 16 de julho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005203-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIR CAPPELLARI (EXECUTADO)

NEIVA TEREZA DEPIERI CAPPELLARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1005203-27 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, proceder a correta distribuição dos 

Embargos à Execução, inclusive com pagamento de custas processuais, 

uma vez que os mesmos devem tramitar EM APENSO à Execução e não 

nos próprios autos. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001911-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MENDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BNP PARIBAS CARDIF (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

1001911-97.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 16 de julho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004878-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE DALSOQUIO (EXECUTADO)

ANGELO DALSOQUIO (EXECUTADO)

FABIO LUIS DALSOQUIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1004878-52 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE EXECUTADA para, PROCEDER A CORRETA 

DISTRIBUIÇÃO dos Embargos à Execução, inclusive com pagamento das 

custas processuais, tendo em vista que referido tipo de ação deve 

tramitar EM APENSO aos autos da Execução e não nos próprios autos. 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000954-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTIANE DILLY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

1000954-96.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 16 de julho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005718-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. P. (REQUERENTE)

M. A. D. S. N. (REQUERENTE)

C. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. -. S. C. D. M. (REQUERIDO)

U. A. D. R. C. D. T. M. (REQUERIDO)

B. B. A. D. B. L. (REQUERIDO)

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL GERALDI GOMES OAB - RJ143416 (ADVOGADO)

LEONARDO DRUMMOND OAB - RJ151014 (ADVOGADO)

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

 

1005718-62.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/ Apelada para apresentar 
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contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107527 Nr: 54-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A, SAMUEL FRANCO 

DALLA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR 

- OAB:1602, WINSTON ALFREDO MORELLI ROSSITER - OAB:12.707, 

YNDIRA MAGNO NORONHA - OAB:018094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 92,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 50. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11105 Nr: 262-13.2001.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOTT & CARLOTT LTDA, AMANDA 

CARLA CARLOTT, CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA CARLOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$ 391,03, custas pró rata a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 446, sendo que o valor de R$ 195,52 para cada parte. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35604 Nr: 4746-95.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR CARLOS SOCCOL, ODETE TEREZINHA SOCCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, LUIZ CESAR PONTES - OAB:6181-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 474,09, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 317/318, sendo que o valor de refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1495 Nr: 293-09.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉZIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO MASTELLA, IRONI ANTONIO 

DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FAGUNDES - 

OAB:8881-A/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 270,46, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 273, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 11105 Nr: 262-13.2001.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOTT & CARLOTT LTDA, AMANDA 

CARLA CARLOTT, CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA CARLOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518

 Vistos etc.

Ressai dos autos que HOUVE A SATISFAÇÃO DO DÉBITO – fls. 698, 

transcorrendo-se o prazo para impugnação – fls. 701, apesar da 

intimação – fls. 694/695.

Em razão disso, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo executado.

Decorrido o prazo recursal, PROCEDA-SE A LIBERAÇÃO AO CREDOR e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 11105 Nr: 262-13.2001.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOTT & CARLOTT LTDA, AMANDA 

CARLA CARLOTT, CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA CARLOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da 

parte que se encontra com os autos em carga) para, com a máxima 

urgência, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, tendo em vista 

a realização da Correição Ordinária, sob pena de busca e apreensão do 

mesmo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 90604 Nr: 2232-62.2012.811.0040

 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: PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - OAB:OAB/MT 

21.678, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428, SAMUEL FRANCO 

DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14.810/MT, ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ANA PAULA PEREIRA COSTA - OAB:288.660/SP, 

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - OAB:14480, BERNARDO BUOSI - 

OAB:OAB/SP 227.541, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - 

OAB:OAB/MT 21.678, DENISE FERREIRA GARCIA - OAB:6129-B/7142-B, 

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:MT-7486-B, HUGO 

LEONARDO GARCIA AQUINO - OAB:7691/MT, LUCIO FLAVIO ALVES 

DE BRITO - OAB:8669, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B, MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA - 

OAB:64.585/RJ, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428, 

RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 I – Reitere-se a resposta da fl. 2.277 ao juízo da 2ª Vara do Trabalho de 

Sinop/MT, pois persiste a solicitar a informação já enviada (fls. 

2.328-2.335).

II – O Administrador Judicial apresentou duas manifestações a respeito da 

especificação dos valores depositados, quais sejam, aquelas juntadas 

nas fls. 2.358-2.361 e 2.369-2.371, respectivamente. Ocorre que, além de 

a última manifestação não conter assinatura do Administrador, percebe-se 

que são contraditórias, pois os valores apresentados são distintos e não 

está claro se deve ser retida a soma dos montantes ou se uma 

manifestação substitui a outra.

 III - Destarte, para que a situação seja devidamente aclarada, e não 

restem dúvidas a respeito da responsabilidade do Administrador Judicial 

na indicação dos titulares dos valores depositados, determino seja aquele 

novamente intimado, para que diga, precisamente, qual o destino a ser 

dado aos R$ 19.796,70 (dezenove mil, setecentos e noventa e seis reais e 

setenta centavos) ainda depositados na conta judicial com vinculação a 

este feito (extrato da conta segue em anexo).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111024 Nr: 3138-81.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA SUPERMERCADOS LTDA ME, 

CARLOS VIEIRA, SANDRA MELANIA SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - 

OAB:16988, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229

 Autos nº 3138-81.2014.811.0040 – Código: 111024.

 Vistos em correição.

 CUMPRA-SE integralmente a decisão retro.

 Por fim, DETERMINO à Secretaria que promova a atualização de todos os 

dados cadastrais (partes, Advogados etc) dos processos em trâmite por 

esta Vara, junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, 

procedendo-se, se necessário for, a reautuação dos autos, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 de Agosto de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 48049 Nr: 4973-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSE DE FREITAS, JORGE ANTONIO BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014, WOLME DE OLIVEIRA CAVALCANTI - 

OAB:8.446- B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES de 

que ue foram designadas as datas de 24/07/2018 a partir das 10:00 

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 e 24/07/2018, 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, através 

do site www.balbinoleiloes.com.br, para a realização da 1ª e 2ª Praça, 

respectivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 101694 Nr: 4584-56.2013.811.0040

 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: MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANZANA & LANZANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LISBOA YAZBEK - 

OAB:40.443-PR, SABRINA BITTHEYY CAVALLARI DE CARVALHO - 

OAB:OAB/PR 76395, TAILANE MORENO DELGADO - OAB:52080-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

se manifestarem acerca da complementação do Laudo Pericial, no prazo 

comum de 05 dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004138-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO GRANDO (EXECUTADO)

 

REQUERIMENTO Domingos Sávio F. Coimbra, Oficial de Justiça desta 

Comarca, requer a Vossa Excelência para que intime a parte interessada 

para depositar o complemento da diligência no valor de R$ 210,00 

(duzentos e dez reais), conforme cotação na certidão (ID 11219819), 

valores que deverão serem disponibilizados pela exequente, na forma da 

CNGC/MT, artigo 649, parágrafo 5º, inciso IV, mediante guia de 

complementação de diligência a ser emitida no sitio da internet do TJMT, 

endereço www.tjmt.jus.br, no link: emissão de guias online, na forma 

disposta no provimento 07/2017-CGJ, comprovando posteriormente nos 

autos, conforme e Portaria 42/2016-DF.Qualquer dúvida na emissão da 

guia, ligar no telefone (066) 3545-8400 e (066) 3545-8434-Central de 

Mandados da Comarca. Sorriso/MT, 29 de maio de 2018. Domingos Sávio 

F. Coimbra Oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001681-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AZUL ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERGENTINO MANCIOLA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que, em cumprimento ao r. mandado de citação-2ª 

via ID 11882873, de ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta 

Comarca de Sorriso/MT, nestes autos, em que Azul Argamassas e 

Concretos Ltda move em desfavor de Pergentino Manciola, decorrido o 

prazo legal para pagamento do débito, e a parte executada não quitou o 

débito. Assim sendo, devolvo a 2ª via do presente mandado em cartório, 

para que a parte interessada deposite a diligência complementares 

realizadas, bem como, a diligência para penhora de bens, e, ainda, indique 

bens que desejam que sejam penhorados, e se imóveis for, a respectiva 

certidão do cartório de registro de imóveis atualizada, visto que o 

requerimento da mesma junto ao CRI implica em despesas, que este 

meirinho não pode e nem deve arcar. O referido é verdade e dou fé. 

Sorriso -MT, 16 de abril de 2018. Domingos Sávio F. Coimbra Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001618-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDEMIR GUARESCHI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

ANTE A INERCIA DO REQUERIDO, BEM COMO, RECOLHER A DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIAÇA, CONFORME CERTIDÃO 

LANÇADA AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005212-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE CARLOT (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIDÃO POSITIVA DE CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de 

Justiça do Foro da Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, que em 

cumprimento ao r. mandado de CITAÇÃO, juntamente com o Oficial de 

Justiça Edmilson Parron Parron, DEMOS CABAL CUMPRIMENTO AO 

PRESENTE MANDADO, conforme se vê pelos documentos que se 

encontram anexos; CERTIFICAMOS que as diligências complementares 

para cumprimento do presente mandado de citação, já mencionadas, 

detalhadamente, na certidão anexa, importaram em R$ 1.737,90 (HUM MIL, 

SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS), a serem recolhidos conforme 

Portaria 042/2016-DF, e Provimento 007/2017-CGJ, Art. 4º, Parágrafo 3º, 

de 13/06/2017, mediante Guia de Complementação de Diligência, a ser 

emitida através do site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link: “emissão de 

guias on line”, e, no presente caso, se necessário, entrando em contato 

com a Central de Distribuição de Mandados da Comarca de Sorriso, pelo 

telefone (66) 3545-8434, com Edemar Bier e/ou Janaina, juntando, 

posteriormente, o comprovante de recolhimento nos autos. Desta forma, 

considerando que este servidor encontra-se com licença prêmio 

designada para usufruto a partir da próxima semana, devolvo o presente 

mandado a cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 

SORRISO/MT, 19 de abril de 2018. VALDOMIRO LEANDRO PEREIRA Oficial 

de Justiça SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002463-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO)

ITAMAR DE SOUSA SILVA OAB - SP242796 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI APARECIDA LERMENN (DEPRECADO)

 

ANTE O NOVO ENDEREÇO APRESENTADO INTIMO O AUTOR PARA 

RECOLHER A DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA PARA NOVA 

TENTATIVA DE CITAÇÃO, BEM COMO, RECOLHER A DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR SOLICITADA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002269-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO GUILHERME SCHWANTES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, BEM COMO, REQUERER O QUE ENTENDER 

DE DIREITO DIANTE DA INERCIA DO EXECUTADO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VITORIO PILISSARI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR A FIM DE RECOLHER A DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, BEM COMO, REQUERER O 

QUE ENTENDER DE DIREITO ANTE A INÉRCIA DO EXECUTADO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002495-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO STASCZAK (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, BEM COMO, REQUERER OQUE ENTENDER 

DE DIREITO ANTE A INÉRCIA DO REQUERIDO DEVIDAMENTE CITADO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE DA SILVA JUNIOR OAB - MT18593/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que as Contestações apresentadas pelos requeridos 

são tempestivas, por isso, procedo a intimação da parte requerente para, 

querendo, impugnar as Contestações. Sorriso, 16 de julho de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000709-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da manifestação de ID 14189493.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002002-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUHAUS CONSTRUTORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO)

DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO OAB - MT24137/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA PROJEMEC MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI - EPP (RÉU)

MARCOS ELIDICKSON BERTOTTI (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 28/08/2018 às 11h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002330-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR PASQUALI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SCHINOFF COUTINHO (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 28/08/2018 às 16H30MIN., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002802-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA SALETE GRAPEGIA JACOBSEN (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, por seu 

p rocurador ,  v i a  DJE ,  pa ra  JUNTAR AOS AUTOS 

1001512-27.2018.8.11.0086, bem como nestes, o pagamento das 

custas/taxas da Carta Precatória distribuída para Nova Mutum - MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3777 Nr: 138-40.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

FERRARIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER LEITE PEREIRA - 

OAB:4.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 442,34, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls 62/68, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5172 Nr: 685-41.1999.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RICARDO ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADENOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA - A/C REP. LEGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALCÂNTARA - 

OAB:5.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B, MARIA JOSÉ DE MORAES - OAB:5121- B, SIMONE 

BATISTA DOS SANTOS MAGALHÃES - OAB:13.387/GO

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 841,18, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.37/378, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 89707 Nr: 1311-06.2012.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, DLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACET, KE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:Defensor Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO EUSTÁQUIO DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:23547/O, SERGIO HEMING - OAB:2869

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

CRISTIANO ESUTAQUI DE SOUZA JUNIOR OAB - 14843, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 97928 Nr: 433-47.2013.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMDA, RAMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

ADRIANA STIEVEN BEDIN., OAB 9344-MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37254 Nr: 144-27.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR FERRONATO, HENRIQUE ADOLFO 

FERRONATO, MARIA AUXILIADORA COSTA MARQUES FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO DECIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, OAB - 4050-B, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30087 Nr: 4504-73.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR FERRONATO, HENRIQUE ADOLFO 

FERRONATO, MARIA AUXILIADORA COSTA MARQUES FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO DECIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, OAB - 4050-B, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1233 Nr: 618-13.1998.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO ANTONIO RUFFATO, MARIA LURDES 

RUFATTO, CARLA ANDERLE ALBUQUERQUE, FRANCIELI ANDERLE 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO HERALDO LIRIO, CARLOS 

ALBUQUERQUE (falecido), ADELMO ANTONIO RUFFATO, MARIA LURDES 

RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - OAB:6518, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, PEDRO AUGUSTOI SANT´ANNA NUNES - OAB:11.529/RS

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO DECIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, OAB - 4050-B, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32568 Nr: 1749-42.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICLEIA APARECIDA RODRIGUES 

WERPARCHOWSKI, EDSON TADEU RODRIGUES, TIAGO KAZUO 

RODRIGUES WERPACHOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO DECIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, OAB - 4050-B, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 190199 Nr: 4229-70.2018.811.0040

 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: RAMOS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - OAB:PROCURADORA

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO EDGAR 

HENRIQUE KOPPER OAB 23621-O, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 190200 Nr: 4230-55.2018.811.0040

 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: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO EDGAR 

HENRIQUE KOPPER OAB 23621-O, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115220 Nr: 6520-82.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA LUCIA FRASSON CEZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO GOMES DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 

OAB:16847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15.882-MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB 15.882-MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107276 Nr: 10270-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT, DJENANE NODARI - OAB:13824/MT, GILBERTO 

CRISTOFOLINI - OAB:15.882-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB 15.882-MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116355 Nr: 7368-69.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES HELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO GOMES DA SILVA - ESPÓLIO, 

MEIRE COELHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB 15.882-MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35573 Nr: 4686-25.2006.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR, AR(, DAR, AR(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETCL"ET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

GUSTAVO TONEL KOBER OAB 9670-A/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95631 Nr: 7514-81.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S & S IND. E COM. DE CERÂMICA LTDA, 

SILVANIA BARONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LARA GALGANI DE 

MELO VON DENTZ - OAB:10690-SC

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB MT-4783-B, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37509 Nr: 416-21.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO FERREIRA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCN INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE PICOLLI VALENDORFF 

- OAB:6407-B - MT, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, 

MARCOS MENEGHEL CIANFLONE - OAB:173370/SP

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO JOSÉ 

FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB 8970/B, A FIM DE QUE DEVOLVA 

OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83815 Nr: 2930-05.2011.811.0040

 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: FORQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO MANOEL SCHIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM 

HUILSON BROCH COLLI - OAB:11.001-E

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

LUCIANO SILLES DIAS- OAB 6913-A-MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37566 Nr: 467-32.2007.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI AGROINDUSTRIAL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29624/PR, ATILA SAUNER POSSE - OAB:35249/PR, 

DIEGO ARTURO URRESTA - OAB:OAB/PR 37298, FERNANDO MUNIZ 

SANTOS - OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - OAB 175175, A FIM 

DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB 

PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA 

CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40306 Nr: 3154-79.2007.811.0040

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHAMBI AGROINDUSTRIAL OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624/PR, ANDRÉ RICARDO TUBIANA - OAB:36.915-PR, ATILA 

SAUNER POSSE - OAB:35249/PR, FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - OAB:7.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - OAB 175175, A FIM 

DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB 

PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA 

CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55383 Nr: 5675-26.2009.811.0040

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PICOLLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - 

OAB:175175, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - OAB 175175, A FIM 

DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB 

PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA 

CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41732 Nr: 4531-85.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA, MAUÁ CONSULTORIA, CORRETORA E COMÉRCIO 

LTDA, PAULO SÉRGIO GARBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057 

- MT, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, ANDERSON BORCATH BARBERI - OAB:38689, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - OAB:12572, FLÁVIO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:3574/MT, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - 

OAB:175175, MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B, zalaudio 

- OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - OAB 175175, A FIM 

DE QUE DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB 

PENA DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA 

CNGC E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83388 Nr: 2403-53.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELO FRAGA DE MELLO - 8166-B/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 138381 Nr: 9826-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DEMARI WEBBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CEZAR BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de TAXAS E CUSTAS no sítio da Internet do TJRS, comprovando o 

pagamento nos autos, a fim de que seja expedida e distribuída a Carta 

Precatória de Citação e Intimação para Audiência de Conciliação, conforme 

determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 146559 Nr: 2256-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELO FRAGA DE MELLO - 8166-B/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21826 Nr: 2038-43.2004.811.0040

 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: DINÉIA DE SOUZA COSTA, ACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PIAZZA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELO FRAGA DE MELLO - 8166-B/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 22399 Nr: 2620-43.2004.811.0040

 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: LAURINDO PEDRO SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 105 de 520



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551, RENILDO ROBERTO ALVES - OAB:50764/MG

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - 3551, A FIM DE QUE DEVOLVA OS AUTOS 

IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS SANÇÕES 

PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 128322 Nr: 4401-17.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO KNOB STOFFEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

ROBERTO CARLOS DAMBROS - 13.154/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 170846 Nr: 3890-48.2017.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DEFANTI FILHO -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

WESLEY FRANCISCO LINS FARIA - 13.126-B/MT, A FIM DE QUE 

DEVOLVA OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE 

SOFRER AS SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E 

A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53676 Nr: 3917-12.2009.811.0040

 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: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CARNEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84551 Nr: 3809-12.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, ARI 

PAULO GELLER, MARISA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 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 distribuída a Carta Precatória para 

Comarca de Porto dos Gaúchos para nova avaliação dos bens imóveis 

penhorados, ou manifeste-se se fará a distribuição por conta própria.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1003374-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. Z. C. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. F. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, em cumprimento ao despacho retro, que designei o 

dia14 de setembro de 2018, às 16 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003250-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MESQUITA BUZZETTI FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDERLE (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003250-91.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ANDRE LUIZ MESQUITA BUZZETTI FONTES RÉU: AMARILDO ANDERLE 

VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a 

inicial se revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de 

hipossuficiente que a lei exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à 

parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos 

requisitos necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento 

das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da 

inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, 

em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003280-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDACIR SZIMANSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORNELES BEDIN (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003280-29.2018.8.11.0040. AUTOR: 

VALDACIR SZIMANSKI RÉU: DORNELES BEDIN VISTOS. 1. Sem delongas, 

verifica-se que os documentos que instruem a inicial se revelam, em tese, 

como incompatíveis com a condição de hipossuficiente que a lei exige para 

a concessão das benesses da justiça gratuita. 2. Assim, com fundamento 

no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para 

a comprovação concreta dos requisitos necessários à concessão do 

benefício, ou para recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária 

devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003370-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE VIEIRA FURTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003370-37.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ROSEANE VIEIRA FURTADO VISTOS. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às 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. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003521-03.2018.8.11.0040

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:

JULIANO SVIDZIKIEVICZ 02014208131 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003521-03.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JULIANO SVIDZIKIEVICZ 02014208131 VISTOS. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Destarte, 

ressai dos autos que a parte requerente não comprovou a notificação da 

parte requerida, vez que a evidencia que a notificação não fora entregue. 

Para configurar a mora do devedor, dispõe o art. 2.º, § 2.º do Decreto Lei 

911/69, in verbis: § 2.º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido 

aviso seja a do próprio destinatário. No mais, verifica-se que a parte 

requerente não instruiu corretamente a inicial eis que não se encontram 

nos autos cópia do contrato firmado entre as partes com assinatura da 

parte requerida. Sendo assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, demonstrando a 

mora, bem como forneça nos autos cópia do contrato, sob pena de 

indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, 

ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003814-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FORTGREEN - COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER TADEU YAMADA OAB - PR0019012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO PAULO CHINEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003814-70.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FORTGREEN - COMERCIAL AGRICOLA LTDA REQUERIDO: 

MARCO PAULO CHINEZ VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001875-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESIMEIRE MENDES HONORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR EDUARDO ZYGER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001875-55.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: JESIMEIRE MENDES HONORIO REQUERIDO: VALDIR 

EDUARDO ZYGER VISTOS. 1. Abra-se VISTA dos autos ao Ministério 

Público. 2. Após, conclusos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002887-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R SCARIOT & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002887-07.2018.8.11.0040. AUTOR: R 

SCARIOT & CIA LTDA - EPP RÉU: VS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME VISTOS. 1. Sem delongas, 

verifica-se que os documentos que instruem a inicial se revelam como 

incompatíveis com a condição de hipossuficiência financeira que a lei 

exige para a concessão das benesses da justiça gratuita, ainda mais por 

se tratar de pessoa jurídica, caso em que o benefício só é aplicável em 

hipóteses excepcionais. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do 

NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação 

concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício, ou para 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003094-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003094-06.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LUIZ CARLOS DE SOUZA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. De início, verifico que embora a 

parte autora alegue ser hipossuficiente nos termos da lei, não acostou aos 

autos documentos que comprovem os pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade da justiça. Verifico, ainda, que um dos pedidos 

formulados na inicial consiste na "cassação dos efeitos da decisão de 

busca e apreensão do veículo quitado pelo autor", decisão esta que já 
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está preclusa e transitada em julgada, conforme consulta ao sistema 

Apolo. Desse modo, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder à comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos, bem como para readequar seus pedidos e 

rito processual, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do disposto 

no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. Decorrido o prazo acima com ou 

sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003277-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003277-74.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA 

EXECUTADO: MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME VISTOS. 1- 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 2- CITE-SE o executado 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, os 

quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do 

CPC. 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 as partes executadas 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 o próprio 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 dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 - Se requerido, 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 NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Postergo a análise do pedido constante no item 'd' da 

petição inicial para após concretização do ato citatório. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003420-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BAGGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARIN SARATT MEZOMO (EXECUTADO)

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003420-63.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JOSE BAGGIO EXECUTADO: RODRIGO DELAVY 

MOSCHAIDER, CARIN SARATT MEZOMO VISTOS. 1 - RECEBO a petição 

inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas 

judiciais preliminares. 2- CITE-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, entregar ao exequente a quantia de 10.218 sacas de soja 

em grãos de 60kg cada, na forma individualizada na inicial, nos termos dos 

artigos 806/813 do NCPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada ao valor da causa. 3 – Decorrido o prazo e não 

havendo adimplemento da obrigação, proceda de imediato a busca e 

apreensão da coisa indicada, na forma do art. 806, § 2º, do NCPC, c.c. art. 

813 do mesmo diploma legal. 4 – Conste do mandado que a parte 

executada poderá opor embargos, no prazo de 15 dias, consoante regras 

dos artigos 914/920 do NCPC. 5 – Em conformidade com o disposto no art. 

827 do NCPC, aplicado por analogia e uniformidade do processo 

executivo, fixo honorários em favor do advogado da parte exequente em 

10% do valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em 

caso de pagamento no prazo assinalado no item “2” acima. 6 – Se 

requerido na peça inicial, proceda a Secretaria do Juízo a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003523-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOVANI CARLOT (EXECUTADO)

OSMAR ANTONIO CARLOT (EXECUTADO)

ANA MARIA CARLOT (EXECUTADO)

LILIANE CARLOT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003523-70.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: 

OSMAR ANTONIO CARLOT, ANA MARIA CARLOT, CLEOVANI CARLOT, 

LILIANE CARLOT VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte 

exequente não instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos 

autos os respectivos comprovantes de recolhimento referente às 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. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003215-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR SCHILLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ARRUDA DE SOUZA SCHILLING (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, em cumprimento ao despacho retro, que designei o 

dia 21 de setembro de 2018, às 13 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 8472 Nr: 329-12.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, SILAS DO 
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NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139.854/SP, SONIA DE 

AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:93377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte executada 

para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da petição e 

documentos de fls. 1280-1289.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 8472 Nr: 329-12.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139.854/SP, SONIA DE 

AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:93377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar as partes, bem como 

os patronos dos terceiros LEONARDO ZANELLA BONETTI – OAB/RS 

59.172, VANESSA CAROLINE LAGEMANN – OAB/MT 21.265, acerca do 

teor de seguinte decisão, proferida no dia 21/03/2018: "VISTOS.

REJEITO liminarmente as impugnações ao cumprimento de sentença de fls. 

1176/1201, 1203/1217, 1218/1232 e 1248/1262, uma vez que o terceiro 

que não integrou o polo passivo da ação de conhecimento não tem 

legitimidade para figurar como parte na fase de cumprimento de sentença, 

sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Além disto, a matéria debatida pelos impugnantes já foi objeto dos 

embargos de terceiros apensos aos presentes autos, sendo certo que o 

e. TJMT cassou os efeitos da decisão que determinou a suspensão do 

trâmite da ação principal (AI 1010877-096.2017.8.11.0000).

Destaco, por fim, que qualquer irresignação dos impugnantes em relação à 

decisão prolatada pelo e. TJMT deve ser objeto de recurso cabível na 

espécie.

Diante do exposto, e considerando a ilegitimidade passiva dos 

impugnantes, DETERMINO o desentranhamento dos documentos de fls. 

1176/1262 e entrega aos seus advogados subscritores, mediante certidão 

nos autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120796 Nr: 9784-10.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES 

VALDAMERI VERGUTZ, GILBERTO ALOISIO VERGUTZ, ROSELI FATIMA 

DA SILVA VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-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.: 106943 Nr: 9957-68.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): SUPERMERCADO SÃO LOURENÇO LTDA, 

ANTONIO TRAMONTIN, GILBERTO PAULO TRAMONTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1885 Nr: 231-95.1998.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO SAFADI JÚNIOR, MAURÍCIO GONÇALVES 

PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270, JOAO CELESTINO BATISTA NETO - OAB:11.367, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:7832, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14232/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, RODRIGO 

SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 518,96, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 223/225, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003793-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - 077.973.499-83 (PROCURADOR)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

JIUVANI LEAL OAB - 035.198.831-98 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO DE JESUS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003793-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

DOMINGOS DE JESUS PROCURADOR: KARINA ROMAO CALVO, JIUVANI 

LEAL INVENTARIADO: VALDIVINO DE JESUS Vistos. DEFIRO a abertura 

de inventário dos bens deixados pelo "de cujus" VALDIVINO DE JESUS, 

observando-se as regras da gratuidade judiciária, que ora defiro. NOMEIO 
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o requerente DOMINGOS DE JESUS como inventariante. Para tanto, 

determino sua intimação para que, no prazo de cinco (05) dias, compareça 

em Juízo e preste o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, na forma do art. 617, p. único, do NCPC, mediante termo nos 

autos. Após o compromisso, fica o inventariante devidamente intimado de 

que deverá apresentar as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do art. 620 do NCPC. Prestadas as primeiras 

declarações, CITEM-SE eventuais herdeiros, por edital. Sem prejuízo, 

INTIME-SE a Fazenda Pública. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003400-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VERA -MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLINDO JOSE VOGEL OAB - MT5360/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO GRANDO E FILHOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003711-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003704-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA AKEMI ICHICAVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias 

on-line, procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002446-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE GAZZI DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001878-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004389-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARIA PEREIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 08/08/2018 às 15h45min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002535-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. C. L. S. (AUTOR)

JULYANA CARVALHO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 31/07/2018 às 15h45min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001401-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BORGES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 31/07/2018 às 16h15min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000138-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BARROS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 06/08/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000848-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DE JESUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 14/08/2018 às 15h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003233-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIS RODRIGUES SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 14/08/2018 às 16h00min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001778-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDE OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 15/08/2018 às 15h45min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003602-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRISTINA GERONYMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003602-49.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ROSANA CRISTINA GERONYMO RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IPIRANGA DO NORTE Vistos etc. Designo audiência preliminar para o dia 

13/09/18, às 14 horas a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Nos 

termos do art. 1.059, do NCPC c/c art. 2º da Lei n. 8437/92, intime-se a 

Fazenda Pública para se manifestar quanto a liminar perquirida na inicial, 

no prazo de 72 horas, intimando-a da audiência acima e citando-a, 

inclusive, para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. No mais, associem-se estes aos autos n. 

1001890-24.2018.811.0040. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003602-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRISTINA GERONYMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003602-49.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ROSANA CRISTINA GERONYMO RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IPIRANGA DO NORTE Vistos etc. Designo audiência preliminar para o dia 

13/09/18, às 14 horas a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Nos 

termos do art. 1.059, do NCPC c/c art. 2º da Lei n. 8437/92, intime-se a 

Fazenda Pública para se manifestar quanto a liminar perquirida na inicial, 

no prazo de 72 horas, intimando-a da audiência acima e citando-a, 

inclusive, para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. No mais, associem-se estes aos autos n. 

1001890-24.2018.811.0040. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003512-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CIRINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (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: 1001685-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR AZEVEDO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 81030 Nr: 6160-89.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORGRAN COMERCIAL LTDA EPP - Comagran, 

NILSON MOLONHA DE ALENCAR, VIVIANI FERRUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT9059, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de cinco, regularizar o 

processo de compensação, no que toca a parte não compensável, junto 

ao exequente, sob pena de exclusão do programa de compensação, 

conforme o pleito retro.

Após, vistas ao exequente para requerer o que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 22949 Nr: 3133-11.2004.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA SANTA ANASTACIA LTDA, 

ANTONIO AUGUSTO COELHO, DIAMANTINO AUGUSTO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - DD. 

PROC. DA FAZENDA ESTADUAL - OAB:SUBPROCURADOR -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 .Posto isso, e sem maiores delongas, REJEITO A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA.Incabível a condenação em 

honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada, 

conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1223290/ES, 

1ª T. Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, J. 04/04/2017, DJe 

10/04/2017).Transitada em julgado a presente decisão, intime-se o 

exequente a requerer o que de direito, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 60875 Nr: 4166-26.2010.811.0040

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING, S/C CONTABILIDADE LTDA, SEAIR CRISTINA JORGE, SELMA 

REGINA JORGE, SEONIR ANTONIO JORGE, AGEU NEVES PEREIRA, LUIZ 

RODRIGO DA SILVA BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Visando readequar a pauta de audiência, redesigno o ato para o dia 23 de 

outubro de 2018, às 14 horas.

Notifique-se o MPE.

Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha Andreia Zenatti.

Proceda-se com a intimação e condução coercitiva das testemunhas 

descritas no item “b” da fl. 4637, nos termos já determinados à fl. 4.602, 

uma vez que as demais já foram inquiridas em Juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 181659 Nr: 10084-64.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLAN LIMEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALEM ROBERTO ALVES DE 

SOUZA - OAB:11137/PB

 Visando readequar a pauta de audiência, redesigno o ato para o dia 23 de 

outubro de 2018, às 13 horas e 45 minutos.

Notifique-se o MPE.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 195169 Nr: 6898-96.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVISOL RAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO, 

CONCREFORT CONSTRUTORA LTDA - ME, GARCIA DE LIMA & CIA LTDA 

ME -(CONCREFORT CONSTRUTORA), MARILEI APARECIDA KEMPFER 

FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE LOURDES PINTO 

DE OLIVEIRA - OAB:24.851-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos para processamento.

No mais, considerando o teor dos documentos de fls. 18-29, verifica-se a 

necessidade de suspensão de eventuais medidas constritivas com 

relação aos bens objetos dos embargos, nos termos do artigo 678, do 

NCPC.

Citem-se os embargados para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, 

contestarem a ação (artigo 679, do NCPC), devendo ser observado com 

relação a citação o disposto no § 3° do artigo 677 do NCPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137035 Nr: 9109-13.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA, 

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA, EVANDRO CARLOS 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): EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA & CIA 

LTDA, CNPJ: 07116175000108 e atualmente em local incerto e não sabido 

EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA, Cpf: 94864241104, Rg: 1311260-0, 

Filiação: Noel Cardoso de Oliveira e de Lourdes de Oliveira*, data de 

nascimento: 15/09/1976, brasileiro(a), natural de Xanxerê-SC, casado(a), 

serviços gerais, Telefone 3.544-7651. 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 EVANDRO 

CARLOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA, MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 5955/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /
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 - Valor Total: R$ 120.691,70 - Valor Atualizado: R$ 120.691,74 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, este 

último em caso de pessoa física.Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado.Do contrário, caso o 

requerido não seja localizado, 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.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

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005250-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005250-98.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.116,19; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Trata-se de ação proposta por BRUNO 

CARLOS DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. Quanto a preliminar, entendo que não devem prosperar, pois os 

documentos juntados servem para a instrução processual, bem como, a 

empresa reclamada tem total acesso a documentos ou sistemas que 

demonstram as restrições, caso não estejam todas no documento juntado 

pelo reclamante. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente 

dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado, apenas juntando telas de sistemas internos Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Em relação a outra 

anotação no órgão de proteção de crédito verifica-se que é posterior a 

que está sendo discutida, não cabendo aplicação da súmula 385 STJ 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 
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orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 3.000,00 (três 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). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

19 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004246-26.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTIANE TEIXEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, CRISTIANE TEIXEIRA 

DA SILVA, que foi surpreendido com uma inscrição indevida do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Nega ter qualquer dívida com a 

requerida. Aduz que nunca fora notificado acerca da inscrição realizada. 

Requer seja declarada a inexistência de débitos, bem como seja 

condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00. A requerida, afirma ter havido regular contratação e 

notória prestação de serviços, com relação a uma linha telefônica número 

66-9976603266-99766032 . Diz que as cobranças tratam-se de exercício 

regular de direito. Argumenta acerca da ausência de dano moral. Afirma 

que inicialmente houve a contratação na modalidade pré-paga, de modo 

que não há contrato escrito a ser apresentado, e que houve migração da 

linha telefônica, o que foi aceito pela parte autora. Pois bem, quanto ao 

mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 
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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 0251407149, no valor de R$97,60, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) Condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need 

Skype CreditFree via Skype
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005168-67.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por JESSICA WALKER RODRIGUES DA SILVA em face de SADE 

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA – ME, em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito frente à reclamada, referente ao 

Contrato n. 28/03/20151, no valor de R$101,00 (cento e um reais); e b) a 

condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. A 

reclamante sustenta que ao tentar realizar compras no comércio local, foi 

surpreendida com uma anotação em órgãos de proteção ao crédito 

promovida pela empresa reclamada, referente ao Contrato n. 28/03/20151, 

no valor de R$101,00 (cento e um reais), situação que lhe ocasionou 

danos morais. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 11687304). 

A empresa reclamada apresentou contestação no Id. 11646193. 

Inicialmente, sustenta a conexão com a reclamação distribuída neste 

Juizado Especial sob o n. 1005169-52.2017.8.11.0040. No mérito, sustenta 

que a parte reclamante realizou a compra do material “KIT DIGITAL 

UNIVERSITY” no valor total de R$539,40 (quinhentos e trinta e nove reais e 

quarenta centavos), com pagamento ajustado em 06 (seis) parcelas de 

R$89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), com vencimento da 

primeira parcela para o dia 10/05/2015 e a última para 10/10/2015. 

Argumenta que a parte reclamante não realizou o pagamento de quaisquer 

das prestações, inexistindo, desse modo, ilícito a ensejar a reparação 

pretendida. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Impugnação à contestação consta no Id. 11735568. Em 

síntese, a parte reclamante sustenta que de fato realizou a contratação 

mencionada pela empresa reclamada. No entanto, não recebeu o material, 

tampouco os boletos para pagamento. Reforça que “nem lembrava mais da 

aquisição dos livros e não tinha qualquer contato com a Ré para 

solicita-los e acreditou que a ‘venda’ não havia sido concretizada, muito 

comum nessas vendas de ambulantes”. Nesse termos, pugna pela 

procedência dos seus pedidos. É o relatório. Verifica-se que a lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do 

CPC-2015, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Quanto à conexão. Inicialmente, considerando que tanto a 

presente reclamação quanto aquela distribuída a este Juizado Especial 

sob o n. 1005169-52.2017.8.11.0040 possuem a mesma causa de pedir, 

qual seja, a contratação de um “KIT DIGITAL UNIVERSITY” no valor total de 

R$539,40 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), deve ser 

reconhecida a conexão entre elas. Desse modo, as reclamações deverão 

ser decididas de forma conjunta a evitar a prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, §1º, do Código de 

Processo Civil, o que faço nesta data. Quanto ao pedido para a inversão 

do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação à reclamada (empresa de grande 

porte), situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a 

fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na presente 

demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a 

reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência do débito impugnado. 

No caso, vê-se que não restou demonstrada a legitimidade do Contrato n. 

28/03/20151, o qual gerou a inscrição do nome da parte reclamante em 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$101,00 (cento e um reais). 

Conforme se depreende dos autos, restou bem evidenciada a relação 

negocial estabelecida entre as partes, notadamente pelos documentos que 

instruem a contestação da empresa reclamada (Id. 11646239), quando a 

parte reclamante adquiriu um “KIT DIGITAL UNIVERSITY”, no valor total de 

R$539,40 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos). No 
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entanto, a parte reclamante sustenta, com todas as suas forças, que não 

recebeu o produto que adquiriu da empresa reclamada, sendo, portanto, 

indevida a cobrança materializada mediante o Contrato n. 28/03/20151, 

gerando, inclusive, a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito (Id. 10164173). Já empresa reclamada não se desincumbiu do 

ônus de comprovar que a parte reclamante de fato recebeu o produto 

contratado, dever processual que lhe foi atribuído por força do art. 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Desse modo, não restou caracterizado nos 

autos a existência de débito da parte reclamante a justificar a cobrança 

materializada pela empresa reclamada, situação que evidencia abuso de 

direito na realização da inscrição impugnada (Id. 10164173). Quanto ao 

dano moral. Destarte, a obrigação de indenizar é a consequência jurídica 

do ato ilícito perpetrado pela parte reclamada, de forma que, se deu causa 

aos danos morais sofridos, deve arcar com as consequências de sua 

conduta, indenizando os danos respectivos. No caso, verifica-se evidente 

situação de serviço defeituoso, consubstanciado na cobrança decorrente 

da aquisição de produto que não foi entregue a contratante e/ou fornecido 

o seu acesso, ora parte reclamante, inclusive com a inscrição do nome 

desta em órgãos de proteção ao crédito (Id. 10164173). A respeito do 

serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 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: “RECURSO DE APELAÇÃO - DANO 

MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA - DÉBITO INEXISTENTE 

- INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - REDUÇÃO DO ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO 

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição no cadastro de órgão 

de proteção ao crédito por débito quitado, enseja o pagamento de 

indenização por dano moral. A fixação do ‘quantum’ indenizatório deve 

atender uma série de critérios adotados pela jurisprudência, de modo a 

compensar a vítima pelos danos causados, sem significar enriquecimento 

ilícito desta, à custa de seu ofensor.” (TJMT. Ap 19930/2005. 

Desembargador EVANDRO STÁBILE. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Julgado 

em 31/05/2005. Publicado no DJE 09/06/2005) Destaca-se, por oportuno, 

que na medida em que a parte reclamada presta serviços de venda de 

produtos, responsabilizando-se pela entrega e/ou disponibilizar o seu 

acesso, assume os riscos do empreendimento, devendo, portanto, 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe a parte reclamada, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

cliente dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Ademais, conquanto o extrato constante no Id. 10164173 indique a 

existência de outro apontamento em face da parte reclamante, vê-se que 

ele é posterior àqueles impugnados na presente demanda e na 

reclamação conexa n. 1005169-52.2017.8.11.0040, não havendo que se 

falar em aplicação da Súmula n. 385 do STJ. Posto isso, passamos a 

fixação do quantum devido a título de danos morais. De início, cabe 

destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro não seja 

tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns 

parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum 

debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta a extensão do dano 

sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou 

o dano, sendo nessa linha o entendimento jurisprudencial. No caso sub 

judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pela parte reclamante foi resultante 

da conduta negligente e descompromissada da empresa reclamada, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a 

R$3.000,00 ( tres mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou à parte 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e dos autores da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Pelo exposto, apresento o projeto 

de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para o efeito de: 1) DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado – Contrato n. 28/03/20151, no valor de R$101,00 (cento e um 

reais); e 2) CONDENAR a empresa reclamada a pagar, a título de danos 

morais, o valor de R$3.000,00 (tres mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), considerando-se como tal a data da inscrição do nome da parte 

reclamante em órgão de proteção ao crédito (Id. 10164173); e 3) JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. 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, 11 de abril de 2018. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 25 de abril 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: 

1005169-52.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por JESSICA WALKER RODRIGUES DA SILVA em face de SADE 

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA – ME, em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito frente à reclamada, referente ao 

Contrato n. 28/03/201523456, no valor de R$482,00 (quatrocentos e 

oitenta e dois reais); e b) a condenação da reclamada a título de 

indenização por danos morais. A reclamante sustenta que ao tentar 

realizar compras no comércio local, foi surpreendida com uma anotação 

em órgãos de proteção ao crédito promovida pela empresa reclamada, 

referente ao Contrato n. 28/03/201523456, no valor de R$482,00 

(quatrocentos e oitenta e dois reais), situação que lhe ocasionou danos 

morais. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 11848497). A 

empresa reclamada apresentou contestação no Id. 11815364. Inicialmente, 

sustenta a conexão com a reclamação distribuída neste Juizado Especial 

sob o n. 1005168-67.2017.8.11.0040. No mérito, sustenta que a parte 

reclamante realizou a compra do material “KIT DIGITAL UNIVERSITY” no 

valor total de R$539,40 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta 

centavos), com pagamento ajustado em 06 (seis) parcelas de R$89,90 

(oitenta e nove reais e noventa centavos), com vencimento da primeira 

parcela para o dia 10/05/2015 e a última para 10/10/2015. Argumenta que 

a parte reclamante não realizou o pagamento de quaisquer das 

prestações, inexistindo, desse modo, ilícito a ensejar a reparação 

pretendida. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Impugnação à contestação consta no Id. 11853714. Em 

síntese, a parte reclamante sustenta que de fato realizou a contratação 

mencionada pela empresa reclamada. No entanto, não recebeu o material, 

tampouco os boletos para pagamento. Reforça que “nem lembrava mais da 

aquisição dos livros e não tinha qualquer contato com a Ré para 

solicita-los e acreditou que a ‘venda’ não havia sido concretizada, muito 

comum nessas vendas de ambulantes”. Nesse termos, pugna pela 

procedência dos seus pedidos. É o relatório. Verifica-se que a lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do 

CPC-2015, já que não há necessidade de produção de prova em 
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audiência. Quanto à conexão. Inicialmente, considerando que tanto a 

presente reclamação quanto aquela distribuída a este Juizado Especial 

sob o n. 1005168-67.2017.8.11.0040 possuem a mesma causa de pedir, 

qual seja, a contratação de um “KIT DIGITAL UNIVERSITY” no valor total de 

R$539,40 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), deve ser 

reconhecida a conexão entre elas. Desse modo, as reclamações deverão 

ser decididas de forma conjunta a evitar a prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, §1º, do Código de 

Processo Civil, o que faço nesta data. Quanto ao pedido para a inversão 

do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação à reclamada (empresa de grande 

porte), situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a 

fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na presente 

demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a 

reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência do débito impugnado. 

No caso, vê-se que não restou demonstrada a legitimidade do Contrato n. 

28/03/201523456, o qual gerou a inscrição do nome da parte reclamante 

em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$482,00 (quatrocentos e 

oitenta e dois reais). Conforme se depreende dos autos, restou bem 

evidenciada a relação negocial estabelecida entre as partes, notadamente 

pelos documentos que instruem a contestação da empresa reclamada 

(Ids. 11815389), quando a parte reclamante adquiriu um “KIT DIGITAL 

UNIVERSITY”, no valor total de R$539,40 (quinhentos e trinta e nove reais 

e quarenta centavos). No entanto, a parte reclamante sustenta, com todas 

as suas forças, que não recebeu o produto que adquiriu da empresa 

reclamada, sendo, portanto, indevida a cobrança materializada mediante o 

Contrato n. 28/03/201523456, gerando, inclusive, a inscrição do seu nome 

em órgãos de proteção ao crédito (Id. 10164873). Já empresa reclamada 

não se desincumbiu do ônus de comprovar que a parte reclamante de fato 

recebeu o produto contratado, dever processual que lhe foi atribuído por 

força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Desse modo, não restou 

caracterizado nos autos a existência de débito da parte reclamante a 

justificar a cobrança materializada pela empresa reclamada, situação que 

evidencia abuso de direito na realização da inscrição impugnada (Id. 

10164873). Quanto ao dano moral. Destarte, a obrigação de indenizar é a 

consequência jurídica do ato ilícito perpetrado pela parte reclamada, de 

forma que, se deu causa aos danos morais sofridos, deve arcar com as 

consequências de sua conduta, indenizando os danos respectivos. No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado na cobrança decorrente da aquisição de produto que 

não foi entregue a contratante e/ou fornecido o seu acesso, ora parte 

reclamante, inclusive com a inscrição do nome desta em órgãos de 

proteção ao crédito (Id. 10164873). A respeito do serviço defeituoso, 

dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 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: “RECURSO DE APELAÇÃO - DANO 

MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA - DÉBITO INEXISTENTE 

- INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - REDUÇÃO DO ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO 

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição no cadastro de órgão 

de proteção ao crédito por débito quitado, enseja o pagamento de 

indenização por dano moral. A fixação do ‘quantum’ indenizatório deve 

atender uma série de critérios adotados pela jurisprudência, de modo a 

compensar a vítima pelos danos causados, sem significar enriquecimento 

ilícito desta, à custa de seu ofensor.” (TJMT. Ap 19930/2005. 

Desembargador EVANDRO STÁBILE. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Julgado 

em 31/05/2005. Publicado no DJE 09/06/2005) Destaca-se, por oportuno, 

que na medida em que a parte reclamada presta serviços de venda de 

produtos, responsabilizando-se pela entrega e/ou disponibilizar o seu 

acesso, assume os riscos do empreendimento, devendo, portanto, 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe a parte reclamada, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

cliente dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Ademais, conquanto o extrato constante no Id. 10164873 indique a 

existência de outro apontamento em face da parte reclamante, vê-se que 

ele é posterior àqueles impugnados na presente demanda e na 

reclamação conexa n. 1005168-67.2017.8.11.0040, não havendo que se 

falar em aplicação da Súmula n. 385 do STJ. Posto isso, passamos a 

fixação do quantum devido a título de danos morais. De início, cabe 

destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro não seja 

tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns 

parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum 

debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta a extensão do dano 

sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou 

o dano, sendo nessa linha o entendimento jurisprudencial. No caso sub 

judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pela parte reclamante foi resultante 

da conduta negligente e descompromissada da empresa reclamada, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a 

R$3.000,00 ( tres mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou à parte 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e dos autores da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Pelo exposto, apresento o projeto 

de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para o efeito de: 1) DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado – Contrato n. 28/03/201523456, no valor de R$482,00 

(quatrocentos e oitenta e dois reais); e 2) CONDENAR a empresa 

reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$3.000,00 ( tres 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal a 

data da inscrição do nome da parte reclamante em órgão de proteção ao 

crédito (Id. 10164873); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

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, 11 de abril de 2018. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

25 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação 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)

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: 

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 
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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 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003582-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE FERREIRA BEZERRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003582-92.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: REJANE FERREIRA BEZERRA I - Homologo o acordo firmado 

pelas partes (Id. 13876201) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do 

NCPC, resolvo o mérito, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o 

avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

SORRISO, 3 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010338-66.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MOTO TAXI DE SORRISO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010338-66.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: VANUZA SAGAIS 

EXECUTADO: ASSOCIACAO DE MOTO TAXI DE SORRISO I - Expeça-se 

alvará para levantamento da quantia depositada no id. 14005017, 

observando-se os dados bancários apresentados no id. 13793040. II - 

Após, intime-se a parte exequente para manifestar sobre os rumos da 

execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. SORRISO, 9 de julho 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004636-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE ROSA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004636-93.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCINETE ROSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

13874028), 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, 6 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004640-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI FERREIRA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004640-33.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCIELI FERREIRA GOMES 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 13875321), 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, 6 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA PINHOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001674-63.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VINICIUS FERREIRA 

PINHOLATO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA I - Alegando a parte 

reclamante desinteresse no prosseguimento da ação (ID 13978546), julgo 

extinto este feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

VIII, do NCPC, dispensada a anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, 

art. 51, §1º). II - Sem custas. III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Arquive-se. SORRISO, 9 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006335-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL CORREA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006335-22.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.055,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta 

por GENIVAL CORREA SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A. em 

que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) a condenação 

da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. Quanto a preliminar, entendo que não devem prosperar, pois o 

prazo inicia-se a partir do conhecimento do fato pelo reclamante, bem 

como, a empresa reclamada tem total acesso a documentos ou sistemas 

que demonstram as restrições, caso suspeitem de que não estejam todas 

no documento juntado pelo reclamante. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 
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que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre 

a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

27 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006336-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELVAN DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006336-07.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.055,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta 

por ADELVAN DA CRUZ ALMEIDA em face de BANCO BRADESCO S.A.. 

em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Apresentada impugnação, o reclamante 

reforça o alegado na inicial. A lide comporta julgamento antecipado, pois 

não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 
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dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre 

a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006329-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006329-15.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.055,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de ação proposta 

por FRANCIVALDO DOS SANTOS em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de 

crédito, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Em impugnação, reforça o alegado na inicial. É o relatório. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 
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conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano 

moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". Não obstante a 

caracterização do ato ilícito, é fato que o reclamante, ao tempo da 

inscrição impugnada, registrava em seu desfavor inscrições negativas 

anteriores, consoante documentação que acompanha a contestação. 

Verifica-se que no momento da inscrição havia, na época, outras 

negativações. A ocorrência impede a caracterização do dano moral, 

conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática 

idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. 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. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006341-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA PINTO RIBEIRO CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006341-29.2017.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por JUCILEIA 

PINTO RIBEIRO CESAR em face de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A, em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com a 

mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, alega que houve cessão de crédito de 

empresa terceira, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, a 

reclamante reforça o alegado em sua inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a 

preliminar da necessidade de perícia, entendo que o mesmo não deve 

prosperar por se tratar de matéria unicamente de direito. Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 
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a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante, pois, nota-se que o 

reclamante possui outras restrições posteriores. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor 

da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$3.000,00 (três 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). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

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)

 

Processo: 1001435-59.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 16 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006345-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLIANE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006345-66.2017.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por CHARLIANE 

COSTA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. Quanto a preliminar, entendo que não devem prosperar, pois o 

prazo inicia-se a partir do conhecimento do fato pelo reclamante, bem 

como, a empresa reclamada tem total acesso a documentos ou sistemas 

que demonstram as restrições, caso suspeitem de que não estejam todas 

no documento juntado pelo reclamante. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 
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razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre 

a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois o reclamante também possuía restrições posteriores ao 

débito aqui discutido. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que 

o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No 

caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais excludentes. 

Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, 

pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, 

eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar 

concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a 

retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de 

credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

12 de junho 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: 

1006361-20.2017.8.11.0040. REQUERENTE: AMAURI RIBEIRO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por AMAURI RIBEIRO 

em face de BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 
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insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado. Quanto ao dano moral. De início, importa 

frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo 

dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência 

ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a 

Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 

a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 3.000,00 (três 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). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

06 de junho 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: 

1006681-70.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LADY LAURA OLIVEIRA DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de 

reclamação proposta por LADY LAURA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO 

em face de BANCO BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração 

de inexistência de débito referente ao Contrato n. 915638361000049FI, no 

valor de R$213,83 (duzentos e treze reais e oitenta e três centavos); e b) 

a condenação do banco reclamado a título de indenização por danos 

morais. A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado 

qualquer contração dos serviços ofertados pelo banco reclamado, foi 

surpreendida com anotação de seus dados em órgãos de restrição ao 

crédito promovida pelo reclamado, motivada por suposta dívida referente 

ao Contrato n. 915638361000049FI, no valor de R$213,83 (duzentos e 

treze reais e oitenta e três centavos). Devidamente citado, o banco 

reclamado apresentou contestação no Id. 12854664. Em síntese, 

argumenta que a inicial deve ser indeferida em razão da falta de 

documentos necessários, bem assim a improcedência do pedido 

indenizatório, tendo em vista a legitimidade do débito impugnado. Audiência 

de conciliação restou infrutífera (Id. 12777795). Impugnação à 

contestação encontra-se no Id. 13008031. Em síntese, reforça o alegado 

na inicial e requer a procedência dos pedidos. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 
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de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). A 

preliminar sustentada pelo banco reclamado confunde-se com matéria de 

mérito. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços bancários. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 

n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado código 

assegura que toda indenização derivada de relação de consumo se 

sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é 

colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência do débito. No caso, 

diferentemente do sustentado pelo banco reclamado, não restou 

demonstrada a legitimidade do Contrato n. 915638361000049FI, o qual 

gerou a inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao 

crédito em razão de suposta dívida no valor de R$213,83 (duzentos e 

treze reais e oitenta e três centavos). Frise-se que a parte reclamante 

sustenta que não efetuou qualquer contratação de serviços ofertados 

pelo banco reclamado. O banco reclamado não se desincumbiu do ônus 

de comprovar que a parte reclamante de fato realizou a contratação de 

seus serviços (Contrato n. 915638361000049FI), dever processual que 

lhe foi atribuído por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Por 

outro lado, a parte reclamante, mediante o extrato constante no Id. 

11219504, demonstra que o banco reclamado tem efetuado a cobrança de 

valor referente a serviços que não contratou, inclusive inseriu o seu nome 

em órgão de proteção ao crédito. Quanto ao dano moral. De início, importa 

frisar que incide sobre a instituição bancária a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de empréstimos não realizados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito (Id. 11219504). A respeito do serviço defeituoso, 

dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que na medida em que o banco reclamado 

admite a realização de serviços financeiros em suas agências bancarias, 

assume o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos 

máximos de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de 

falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa 

prestação de serviço, cabe ao banco reclamado, imediatamente, 

diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos 

danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. Restando 

comprovado também que não houve culpa da parte reclamante quanto à 

falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição bancária 

reclamada à incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Ademais, conquanto o extrato constante no Id. 11219504 indique a 

existência de outro apontamento em face da parte reclamante, vê-se que 

ele é posterior àquele impugnado na presente demanda, não havendo que 

se falar em aplicação da Súmula n. 385 do STJ. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pela 

parte reclamante, foi resultante da conduta negligente do banco 

reclamado, instituição financeira de grande porte, entendo que a fixação 

do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o 

suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo 

moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No 

caso, o banco reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado – Contrato n. 

915638361000049FI, no valor de R$213,83 (duzentos e treze reais e 

oitenta e três centavos); 2) CONDENAR o banco reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal as datas 

das inscrições do nome da parte reclamante em órgão de proteção ao 

crédito (Id. 11219504); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 07 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COCENZA & CIA LTDA (POLICLÍNICA VETERINÁRIA) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES OAB - MT5190/B 

(ADVOGADO)

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES OAB - MT18177/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

SONIA MARIA PERTERSATTI (TESTEMUNHA)

ANA PAULA VIGANÓ (TESTEMUNHA)

FRANCINE PAULA GEMMI (TESTEMUNHA)

ELIZABETE MAXIMO ARANTES DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

JOSÉ ALTAIR LAZAROTTO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010637-09.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELINE JANIA PEREIRA 
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MACHADO REQUERIDO: COCENZA & CIA LTDA (POLICLÍNICA 

VETERINÁRIA) 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, 9 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JANIA PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COCENZA & CIA LTDA (POLICLÍNICA VETERINÁRIA) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES OAB - MT5190/B 

(ADVOGADO)

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES OAB - MT18177/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

SONIA MARIA PERTERSATTI (TESTEMUNHA)

ANA PAULA VIGANÓ (TESTEMUNHA)

FRANCINE PAULA GEMMI (TESTEMUNHA)

ELIZABETE MAXIMO ARANTES DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

JOSÉ ALTAIR LAZAROTTO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010637-09.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELINE JANIA PEREIRA 

MACHADO REQUERIDO: COCENZA & CIA LTDA (POLICLÍNICA 

VETERINÁRIA) 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, 9 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006786-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA ROSA GIEGA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006786-47.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCINEIA ROSA GIEGA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Narra a parte 

autora, LUCINEIA ROSA GIEGA, que vem sofrendo cobranças indevidas 

por parte da empresa reclamada. Diz que desconhece todos os débitos 

cobrados pela empresa ré, com relação ao contrato 145871235 no valor 

de R$69,84. 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 pugna pela improcedência da demanda, alegando exercício 

regular de direito. Diz que a parte autora aderiu as serviços, tendo 

realizado pagamentos dos serviços que utilizava, os quais cessaram sem 

explicação. Relata que a venda fora realizada por meio de tele-venda, de 

modo que não há contrato escrito. Pede a quebra do sigilo telefônico do 

telefone que realiza contatos com a requerida para comprovar ser o 

mesmo da autora. Diz inexistir dano moral indenizável. Primeiramente, não 

há complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste juízo 

e não se revelam na espécie nenhuma 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. Embora o extrato 

do SPC juntado não seja o de balcão, possui a parte requerida condições 

de comprovar eventual adulteração do mesmo, pois também possui 

acesso aos órgãos de restrição ao crédito. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Ainda, a 

quebra do sigilo telefônico é medida extrema, utilizada para fins de 

instrução penal e processual penal, não sendo possível utilizá-la em casos 

como o dos autos para provar uma contratação. Se a parte requerida 

tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, certamente possuiria 

a comprovação da contratação para apresentar. Assim, não há os autos 

prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois ausente 

prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança 

inexigível. Por todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no 

sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e 

conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição 

indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, 

como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 
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contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outra inscrição posterior, realizada por 

“CEF”, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Vale 

ressaltar, por oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição 

preexistente, o que afastaria a condenação por danos morais. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito com relação ao contrato 145871235 

no valor de R$69,84, determinando a baixa definitiva do nome da autora 

dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 09 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, 11 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006790-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

MARIA LEDA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não contratou 

serviços apto a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. Em impugnação, a 

reclamante reforça o alegado na inicial. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. No 

que diz com o mérito, 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 defeituoso quando não fornece a 
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segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

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). 

Nessa toada, tenho que a reclamada não logrou êxito em se desincumbir 

do ônus probatório. Não fora apresentada prova da contratação do 

contrato que gerou a negativação. A juntada de documento retirado de 

sistema interno não confirma que realmente foi o reclamante quem solicitou 

e se beneficiou do empréstimo. Mesmo que se admita a prática de ilicitude 

por terceiro estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da 

atividade por ela desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização 

objetiva, conforme precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO 

CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA 

APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER 

DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do 

consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de 

prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico 

elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de assinatura 

aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel junto à 

empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 

acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 

evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. A ocorrência impede a caracterização do dano 

moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese 

fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. 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. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

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, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010282-96.2016.8.11.0040 REQUERENTE: SONIA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Narra a autora SÔNIA FERREIRA DA SILVA que ao 

tentar realizar compras via crediário, teve seu pedido negado em razão de 

sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por dívidas junto à 

requerida VIVO S.A. no valor de R$137,37, contrato nº 0228659887 e R$ 

201,33, contrato nº 0216964055 as quais não reconhece. Requer: a) 

liminarmente a retirada de seu nome dos órgãos restritivos de crédito; b) a 

declaração da inexistência dos débitos em questão; c) indenização por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 129 de 520



danos morais no valor de quarenta salários mínimos. Foi deferida a 

antecipação de tutela, bem como a inversão do ônus da prova. A 

requerida apresentou contestação, aduzindo a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de danos morais. Requer ainda a condenação da 

autora por litigância de má fé. A causa em questão não pode ser 

solucionada sem a realização de perícia grafotécnica, de forma a se 

apontar se a assinatura existente no contrato acostado aos autos pela 

requerida efetivamente é da autora. Não é possível, segundo os princípios 

da informalidade e da simplicidade, realizar juízo seguro a este respeito 

sem socorro ao conhecimento técnico especializado. Consoante o 

Enunciado 54 do FONAJE, “a menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material”. Daí que a causa se revela de instrução complexa, e por 

tal razão incompatível com o rito e princípios que norteiam os Juizados 

Especiais, consoante precedente da Turma Recursal deste Estado: 

“AÇÃO DE COBRANÇA DE RESÍDUO DA POUPANÇA. PLANOS BRESSER E 

COLLOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. 

RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. 

ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. A 

preliminar de incompetência absoluta do Juizado, a toda evidência, 

prospera. Isto porque, no caso tópico em análise, a perícia contábil se me 

afigura necessária, porquanto, com os elementos carreados para os 

autos não é possível constatar se a sentença está conforme os cânones 

legais, ou não; para se aferir o direito invocado, não se pode prescindir do 

trabalho de um perito contábil, que com os elementos constantes dos 

autos e com os quesitos que as partes, no Juízo competente 

apresentarão, deverá apresentar o laudo, de modo a dar ao Juízo a 

direção segura para um pronunciamento judicial arrimado não só no direito, 

mas, sobretudo, na justiça. (Recurso Cível Inominado nº 251/2009, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. 

Sebastião Barbosa Farias. j. 23.08.2011, unânime, DJe 25.08.2011).” Pelo 

exposto, reputo inadmissível o procedimento especial e por tal razão 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar extinto o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

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, 6 de dezembro de 2016. Lígia Nakano 

Pereira 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. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 

2016. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010581-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE BARROS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010581-73.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CLEONICE BARROS DA SILVA Intime-se a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 10 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES BEZERRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000598-38.2017.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: JOSE ALVES BEZERRA NETO Preliminarmente à análise 

do peticionado no id. 9583138, designe-se audiência de conciliação 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJe, após, cite-se e intime-se a 

parte reclamada no endereço indicado no id. 9583138, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante. SORRISO, 13 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002140-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BRAGA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002140-57.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: ROBERTO BRAGA DOS 

SANTOS EXECUTADO: MARCIA GOMES DA SILVA I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. 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, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 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 - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre 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 - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

SORRISO, 22 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002141-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BRAGA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA FEITOZA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002141-42.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: ROBERTO BRAGA DOS 

SANTOS EXECUTADO: MILENA FEITOZA SOUZA I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. 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, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 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 - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre 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 - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

SORRISO, 22 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-75.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010027-75.2015.8.11.0040. REQUERENTE: SISTAL ESCRITORIO DE 

CONTABILIDADE LTDA - ME REQUERIDO: WM COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME Tendo em vista a ausência do retorno de intimação da parte 

reclamada acerca da audiência realizada no ID 13983659, redesigno o ato 

para o dia 12 de dezembro de 2018, às 13h50min. Intimem-se, 

expedindo-se o necessário. SORRISO, 13 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011147-90.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011147-90.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: DORIVAL FRANCISCO DA SILVA Tendo em vista a ausência 

do retorno de intimação da parte reclamada acerca da audiência realizada 

no ID 13582253, redesigno o ato para o dia 29 de agosto de 2018, às 

15h30min. Intimem-se, expedindo-se o necessário. SORRISO, 13 de julho 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003664-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LOPES DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003664-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JESSICA LOPES DO AMARAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Em que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o 

caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez que os 

documentos que instruem a inicial não são capazes de estabelecer a 

verossimilhança do alegado. Isso porque, além de inexistir nos autos 

comprovação da interrupção do fornecimento de energia elétrica, a 

reclamante confessa estar inadimplente, não havendo que se falar, nessa 

análise perfunctória, em irregularidade praticada pela reclamada, ante a 

possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica 

em razão do inadimplemento atual da reclamante, conforme entendimento 

do E. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

ATUAL. CORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. É possível a suspensão do 

fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento 

atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso 

prévio. 2. No caso, porém, o aresto impugnado nega a existência de 

comunicação anterior. Impossível afirmar o contrário sem o reexame dos 

fatos e provas constantes do autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. 

Recurso especial não conhecido. (REsp 1342608/SP, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017) 

II - Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores 

para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. III - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante, 

observando-se a audiência já designada. SORRISO, 12 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003152-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SALTON GNOATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003152-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: THAIS SALTON GNOATO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos serviços de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 131 de 520



energia elétrica. Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Com tais ponderações, e atento ao preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a cobrança impugnada pela parte 

reclamante, até o julgamento final da ação, estando consequentemente 

vedada a prática de qualquer ato em decorrência de seu não pagamento, 

tal como a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante ou 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 da decisão. III - Tendo em 

vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003314-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SGARABOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003314-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JURANDIR SGARABOTTO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT I - Em 

que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois 

eventuais cobranças indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, a medida de 

urgência não merece acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato 

Grosso não adota política conciliatória em demandas judiciais, e sequer 

tem comparecido em audiências de conciliação. 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). III - Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: 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. IV - Pelo exposto, 

decido/determino: 1) indefiro a medida liminar; 2) cancelo a audiência de 

conciliação designada neste feito; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) 

parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 

4) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, 

após o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. 

SORRISO, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003846-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MACIEL DO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003846-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EUCLIDES MACIEL DO REGO 

REQUERIDO: BANCO BMG Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que indique o endereço da 

parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 485, I, 

do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos imediatamente conclusos. SORRISO, 12 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003864-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MONIZA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003864-96.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CARLA MONIZA MARQUES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO I - Em 

que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois 

eventuais cobranças indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 13 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003357-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GNOATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003357-38.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GUILHERME GNOATTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos serviços de 

energia elétrica. Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Com tais ponderações, e atento ao preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a cobrança impugnada pela parte 

reclamante, até o julgamento final da ação, estando consequentemente 

vedada a prática de qualquer ato em decorrência de seu não pagamento, 

tal como a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 132 de 520



unidade consumidora da parte reclamante ou 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 da decisão. III - Tendo em 

vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 13 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SOARES DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002579-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIO SOARES DOS 

SANTOS FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - Em que pese a argumentação da 

parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de 

prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este magistrado que a 

permanência - ao menos por ora - do nome da parte reclamante em 

cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto que possui 

outra anotação restritiva em seu nome. Nesse contexto, ausente 

pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 13 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003446-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR GRANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003446-61.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDECIR GRANDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos serviços de 

energia elétrica. Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Com tais ponderações, e atento ao preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a cobrança impugnada pela parte 

reclamante, até o julgamento final da ação, estando consequentemente 

vedada a prática de qualquer ato em decorrência de seu não pagamento, 

tal como a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante ou 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 da decisão. III - Tendo em 

vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 13 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003654-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE CASTRO FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003654-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DE CASTRO FEITOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos serviços de 

energia elétrica. Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Com tais ponderações, e atento ao preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a cobrança impugnada pela parte 

reclamante, até o julgamento final da ação, estando consequentemente 

vedada a prática de qualquer ato em decorrência de seu não pagamento, 

tal como a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante ou 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 da decisão. III - Tendo em 

vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 13 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003891-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003891-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALLEKS JUNIOR BENTO DE 

MELO ROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003807-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI BERNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003807-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ARI BERNO REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Tendo em vista a condição de hipossuficiência da parte 

requerente, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - 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, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003893-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003893-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALLEKS JUNIOR BENTO DE 

MELO ROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003894-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEKS JUNIOR BENTO DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003894-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALLEKS JUNIOR BENTO DE 

MELO ROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

SORRISO, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003474-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E MANTOVANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL TOCHETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003474-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: E MANTOVANI & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: RAPHAEL TOCHETTO Tendo em vista a negativa de 

intimação da parte reclamada id. 13962469, 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, 12 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005801-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/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: 

1005801-78.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALDAIR DO AMARAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o 

feito como cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte executada, 

na forma dos art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença 

(pagamento quantia e obrigação de fazer – retirar nome dos órgãos de 

proteção ao 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, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos formulados pela parte exequente. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005317-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FURST (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005317-63.2017.8.11.0040. AUTOR: EVANDRO FURST RÉU: AZUL 

LINHAS AEREAS I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 14103893, 

bem como a manifestação da parte exequente constante no id. 14131889, 

dou por cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - Julgo extinto 

o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. III - Isento de custas e 

honorários. IV - Publique-se. Registre-se. Intimem-se, devendo a parte 

exequente ser intimada para informar os dados bancários para 

transferência do valor depositado em juízo. Apresentados os dados, 

expeça-se o respectivo alvará de levantamento. V - Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. SORRISO, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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: 

1001022-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CAMILA DA SILVA PEDROSO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte 

autora formulou pedido de desistência do processo (ID 14147175). Não 

tendo havido citação da parte adversa, opino pela extinção do presente 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. 

Sorriso/MT, 12 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. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003199-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ADRIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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: 

1003199-17.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GABRIELA ADRIANA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, GABRIELA 

ADRIANA RODRIGUES, que constatou que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor 

de R$128,29 e R$122,02 com relação aos contratos 0266688606 e 

0266624919. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido, visto que não efetuou compras ou contratou serviços da 

empresa requerida, não possuindo com esta qualquer relação jurídica. 

Requer seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. 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 gravações das ligações telefônicas, 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 Controle, 

com a escolha da data de vencimento das faturas. Em uma das ligações, 

inclusive, a mãe da parte autora fala ao telefone, confirmando seu nome e 

CPF e autorizando a contratação do plano. Há ainda juntada de faturas 

que demonstram a extensa utilização da linha em apreço, bem como o 

endereço informado no áudio é o mesmo endereço informado pela autora 

na petição inicial. 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$10.000,00, (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. 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, 12 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, 16 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003466-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORY DIEL SAUSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003466-23.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GREGORY DIEL SAUSEN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Alega a parte reclamante, GREGORY DIEL 

SAUSEN, que adquiriu passagem aérea no trecho Sinop/MT – 

Guarulhos/SP para a data de 11 de março de 2016. Informa que 

deslocava-se para comparecer ao Festival de Música Lollapalooza, que 

ocorreria nos dias 12 e 13 de março de 2016. Na data de embarque 

dirigiu-se até a Sinop e quando lá chegou foi surpreendido com a 

informação que o voo havia sido cancelado, não lhe sendo informado o 

motivo, e que os passageiros seriam conduzidos por uma van até Cuiabá. 

Diz que buscou na internet voos de Cuiabá para São Paulo no dia 

13/03/2016, contudo o único voo disponível era as 14horas, que chegaria 

em Campinas às 22 horas e em São Paulo as 23 horas, sendo que o 

evento de música acabaria à meia noite. Diz que em virtude do 

cancelamento não pode participar do evento com seus amigos. Requer 

seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). A companhia aérea 

contesta alegando inexistirem atos ilícitos e pugna pela improcedência da 

demanda. Diz que houve o cancelamento em virtude de ter sido fechado o 

aeroporto em virtude do mau tempo, o que gerou o cancelamento de todos 

os voos. Afirma que houve o reembolso total do valor da passagem, por 

opção do autor. Refere que o cancelamento se deu por motivos alheio a 

sua vontade, e que ofereceu meio alternativo de transporte. Cita 

excludente de responsabilidade por motivo de força maior. Pugna pela 

improcedência da demanda. O art. 14 do CDC estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) A reclamada admitiu na 

contestação que realmente efetuou o cancelamento do voo no dia 11 de 

março de 2016, por motivo de fechamento do aeroporto devido às 

condições climáticas desfavoráveis, entretanto, ofertou à autora 

transporte via terrestre, o qual não foi aceito, tendo sido então efetuada a 

devolução do valor da passagem. Assim, tenho que a companhia tentou 

minorar os danos, ofertando outras possibilidades aos passageiros do 

voo cancelado. Desse modo, no que se refere aos danos morais, entendo 

inocorrentes os mesmos no caso em apreço, pois em que pese o 

cancelamento do voo, a empresa ofereceu assistência ao passageiro: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; Houve, 

sim, descumprimento contratual por parte da reclamada, o que, via de 

regra, não acarreta ofensa aos direitos da personalidade, levando-se em 

conta que a companhia tentou minorar os danos, ofertando ao passageiro 

assistência adequada. Para o reconhecimento de danos morais, o 

reclamante deveria ter comprovado fato excepcional decorrente do 

descumprimento, o que não ocorreu. Pequenas contrariedades da vida 

aeroportuária, dissabores e aborrecimentos não podem ser tidos como 

causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do 

instituto com a constante reparação de pequenos desentendimentos 

cotidianos. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

TRANSPORTE AÉREO – ATRASO VOO –MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1- 

observa-se que o atraso do voo por pouco mais de 4 horas não tem o 

condão de gerar a indenização pleiteada. A rigor, houve mero 

descumprimento contratual por parte da demandada, o que, via de regra, 

não acarreta ofensa aos direitos da personalidade. Para que fossem 

reconhecidos danos morais, ao autor cumpria demonstrar alguma situação 

excepcional decorrente do descumprimento, o que não logrou fazer. (Ap 

91149/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja capaz 

de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de 

maneira relevante. Daí porque doutrina e a jurisprudência têm afirmado que 

o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por 

si só, bastante para gerar dano moral. Ademais, sabido é que a decolagem 

de uma aeronave é sujeita a inúmeras variáveis podendo sofrer atrasos e 

cancelamentos com frequência. Ante o exposto, opino por julgar 

improcedente a ação. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Sorriso/MT, 13 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, 16 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STFANELA GATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000103-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: STFANELA GATTO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, STEFANELA 

GATTO, que realizou viagem aérea através da empresa requerida no dia 

06 de outubro de 2017, no trecho Sinop/MT a Belo Horizonte/MG. Refere 

que ao desembarcar no seu destino não encontrou sua bagagem na 

esteira, e em contato com funcionário da requerida no guichê foi feito o 

Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB. Afirma que recebeu a 

informação que sua bagagem ficou em Sinop, em razão do peso na 

aeronave. Diz que viajou para participar de um evento de medicina, e que 

a bagagem continha todos seus pertences. Relata que teve que adquirir 

roupas e objetos de higiene pessoal, bem como deslocar-se mais de uma 

vez até o shopping mais próximo a fim de efetuar tais aquisições. Requer 

o ressarcimento do valor dos danos materiais com a compra dos itens 

pessoais, no valor de R$1.574,24 e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00. A 

requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A afirma que não há 

que se falar em falha na prestação de serviços visto que a bagagem foi 

devolvida dentro do prazo estabelecido na legislação. Diz inexistirem 

danos morais a serem indenizados, visto que o autor não comprova 

minimamente algum prejuízo advindo do extravio. O art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Acresça-se que houve no 

caso presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância 
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com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Não está o autor desincumbido, 

porém, de demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos relatados 

na inicial, consoante orientação jurisprudencial: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO 

DESONERA O AUTOR DE APRESENTAR INDÍCIOS MÍNIMOS DE SEU 

DIREITO. DÍVIDAS PENDENTES, SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. "1. A inversão do onus probandi, 

como preceitua o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é 

capaz de eximir a autora do dever de comprovar qual a data do pedido de 

cancelamento, pois não se afigura possível determinar à parte ré o ônus 

de produzir prova negativa, ou seja, prova de que a consumidora não 

requereu o cancelamento antes do dia apontado na contestação. "2. 

Incumbe à parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, 

nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil, sob pena de 

rejeição do pleito inicial condenatório". (AC nº 2012.085325-7, de Itajaí, rel. 

Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 

23.04.2013). (Apelação Cível nº 2013.013450-7, 1ª Câmara de Direito 

Público do TJSC, Rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva. j. 

14.07.2015). O fato do extravio em questão é incontroverso, tendo sido 

admitido pelas requeridas em contestação e estando expresso no Registro 

de Irregularidade de Bagagem – RIB juntado aos autos. Evidenciado o vício 

de qualidade do serviço prestado pela requerida, surge o dever de 

indenizar. Assim, em relação aos danos materiais, entendo que a 

pretensão não merece reparo, pois é evidente a necessidade da parte 

autora de adquirir vestuário, tendo em vista o lapso temporal em que ficou 

sem sua bagagem (2 dias em uma cidade diferente da sua residência e 

onde participaria de um evento social). A autorA comprovou os gastos no 

total de R$1.573,24 (hum mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e 

quatro centavos) com vestimentas e itens de higiene. Por sua vez, o dano 

moral está igualmente presente, uma vez que a frustração e o abalo 

emocional vivenciados pela autora são evidentes, tendo em vista que ficou 

desprovida de suas bagagens, sem acesso a itens pessoais. Nessa 

toada, considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, 

assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano moral, 

reputo razoável a tal título o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O 

decote da pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do 

pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. 

Deve-se levar em conta que o aeroporto em que ocorreu o extravio, na 

cidade de Sinop, é um aeroporto pequeno, onde opera apenas a 

companhia aérea requerida e com poucos voos diários, assim, houve uma 

desatenção muito grande da parte requerida ao não colocar no avião a 

mala do autor. Ainda, se fosse pelo fator de excesso de peso, como 

salientou a requerida, tal fato deveria ser imediatamente comunicado ao 

passageiro, não fazê-lo viajar com sua mala ficando na origem e só 

descobrir tal situação ao chegar no destino. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido para condenar a requerida a pagar à autora: a) a 

título de danos materiais, o valor de R$1.573,24 (hum mil quinhentos e 

setenta e três reais e vinte e quatro centavos), corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da data de desembolso, e acrescidos de juros legais, a 

partir da data da citação; b) a título de danos morais, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

ajuizamento da reclamação e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 13 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, 16 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CARLOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000200-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDIVALDO CARLOS ALVES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, EDIVALDO 

CARLOS ALVES, que no dia 28 de outubro de 2017 viajou de Sorriso/MT 

para São Paulo/SP, e que ao desembarcar em Viracopos constatou que 

sua bagagem havia sido danificada, encontrava-se com o zíper rompido, 

bem como alguns de seus pertences haviam sido furtados. Diz que 

dirigiu-se ao guichê da companhia aérea onde teve o preenchimento do 

relatório de irregularidade de bagagem negado, ante a alegação que o 

zíper já estaria violado no momento do embarque da mala, determinando 

que entrasse em contato com a requerida por telefone. Diz que não 

conseguiu solução pelo site e nem mesmo através dos telefones da 

requerida. Diz que os pertences subtraídos foram: 1 par de tênis 

Olympikus no valor de R$199,90, 1 perfume Malbec no valor de R$83,90 e 

1 notebook Samsumg no valor de R$1.499,99, o que totaliza R$1.783,79. 

Requer a condenação das requeridas ao pagamento do valor de 

R$6.272,00 como ressarcimento pelo conteúdo da bagagem extraviada, 

R$750,00 como reembolso pelo valor cobrado para o transporte da 

bagagem extraviada, R$6.272,00 referente a lucros cessantes a 

condenação ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais. A 

requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A afirma que no 

sistema da companhia não há qualquer registro, reclamação ou ocorrência 

com relação ao alegado dano/violação de bagagem. Diz que não merece 

prosperar a alegação de negativa da confecção do RIB, vez que se trata 

de obrigação legal a todas as empresas aéreas, sendo passível de 

punição pela ANAC. O art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Acresça-se que houve no 

caso presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância 

com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Não está o autor desincumbido, 

porém, de demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos relatados 

na inicial, consoante orientação jurisprudencial: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO 

DESONERA O AUTOR DE APRESENTAR INDÍCIOS MÍNIMOS DE SEU 

DIREITO. DÍVIDAS PENDENTES, SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. "1. A inversão do onus probandi, 

como preceitua o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é 

capaz de eximir a autora do dever de comprovar qual a data do pedido de 

cancelamento, pois não se afigura possível determinar à parte ré o ônus 

de produzir prova negativa, ou seja, prova de que a consumidora não 

requereu o cancelamento antes do dia apontado na contestação. "2. 

Incumbe à parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, 

nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil, sob pena de 

rejeição do pleito inicial condenatório". (AC nº 2012.085325-7, de Itajaí, rel. 

Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 

23.04.2013). (Apelação Cível nº 2013.013450-7, 1ª Câmara de Direito 

Público do TJSC, Rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva. j. 

14.07.2015). Ademais, as empresas de transporte aéreo são 

concessionárias de serviço público e sujeitam-se às regras do parágrafo 

6º, do art. 37 da Constituição Federal, sendo a sua responsabilidade 

objetiva. Entretanto, conforme já salientado, o consumidor deve produzir 

prova mínima dos seus direitos, ainda mais no caso, que seria impossível 

exigir por parte da requerida prova negativa de que a bagagem não foi 
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violado, pois trata-se da chamada prova diabólica. Ainda, alega o autor 

que não conseguiu confeccionar o Relatório de Extravio de Bagagem, mas 

não menciona nenhum outro dado que pudesse dar verossimilhança a sua 

alegação, tal como o nome do preposto que o atendeu, a foto do mesmo 

(já que tirou fotos das malas no aeroporto e fez um vídeo). Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE BAGAGEM DANIFICADA E FURTO 

DE OBJETOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 

373, I, DO NCPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA 

O CONSUMIDOR DE REALIZAR PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007567886, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/04/2018) Soma-se à isso, 

o fato de não ter apresentado nenhum protocolo de atendimento das 

ligações que diz ter efetuado ao call center tentando solução do problema. 

Nestes termos, improcede o pedido inicial. Sem honorários e custas (Lei 

n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 13 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, 16 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003359-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BORGES DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003359-08.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: FABIO BORGES DA FONSECA 

EXECUTADO: ANDERSON MARQUES DA SILVA I - Alegando a parte 

exequente desinteresse no prosseguimento da ação (id. 13846385), julgo 

extinta a execução, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. II - Sem 

custas. III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. SORRISO, 13 

de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003479-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS ZUFFO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003479-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IRMAOS ZUFFO LTDA - ME 

REQUERIDO: UNIAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 

LTDA. - EPP Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte autora formulou pedido de 

desistência do processo (ID 14115552). Não tendo havido citação da parte 

adversa, opino pela extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 13 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. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 16 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001650-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHERER OAB - RS101010 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBERT DA COSTA DE QUEIROZ 54765170225 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001650-35.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: FRIMENTA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP EXECUTADO: 

WERBERT DA COSTA DE QUEIROZ 54765170225 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, 13 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. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010039-31.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR NICKNIG (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VAITES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010039-31.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: ADEMAR NICKNIG 

EXECUTADO: JORGE VAITES 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 manifestar-se acerca dos rumos da 

execução, sendo que o mesmo nem foi encontrado para a realização da 

intimação, pois não trabalha mais no endereço informado na inicial. De 

acordo com o artigo 19,§2º da Lei 9.099/95 as partes deverão informar ao 

juízo mudanças de endereço ocorridas no decorrer do processo, 

considerando-se válida a intimação enviada para o endereço 

anteriormente indicado. 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. Custas pela parte reclamante. Submeto à apreciação 

do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 13 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. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 16 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-34.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ROSSI LODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010032-34.2014.8.11.0040. REQUERENTE: ELISANGELA ROSSI LODI 
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REQUERIDO: OI S.A Trata-se de processamento de reclamação movida em 

face da empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento de 

sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com o grupo 

empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, postulada 

em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 

7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 

(Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito 

está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 12 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA OMEGA TECNOLOGIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CHRISTIANE YAMAO FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000166-53.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALPHA OMEGA TECNOLOGIA 

AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME REQUERIDO: KELLY CHRISTIANE 

YAMAO FRANCO I - Alegando a parte reclamante desinteresse no 

prosseguimento da ação (id.13007585), deixo de analisar o mérito do 

presente feito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. II - Sem custas. 

III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. SORRISO, 13 de julho 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010647-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOCIRENE DE SOUSA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010647-53.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GEOCIRENE DE SOUSA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

4865592), 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, 13 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010647-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOCIRENE DE SOUSA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010647-53.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GEOCIRENE DE SOUSA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

4865592), 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, 13 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002018-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE LURDES DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

MARCELO APARECIDO CABALHEIRO DO VAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO)

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002018-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO APARECIDO 

CABALHEIRO DO VAU, MARLENE LURDES DE SOUZA GOMES 

REQUERIDO: VIACAO MOTTA LIMITADA I - Alegando a parte reclamante 

desinteresse no prosseguimento da ação (id. 12851170), deixo de analisar 

o mérito do presente feito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. II - 

Sem custas. III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. 

SORRISO, 22 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000317-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WISLIN JEUNE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000317-19.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: WISLIN JEUNE EXECUTADO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. I - Tendo em 

vista o depósito acostado no id. 13026035, bem como a manifestação da 

parte exequente constante no id. 13543801, dou por cumprida a obrigação 

a cargo da parte executada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 13543801. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 13 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 164035 Nr: 11561-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MATHIAS, CLÉO SEBASTIÃO 

AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Certifico e dou fé que, considerando o contato verbal com a assessoria 

do gabinete, remeto o presente para intimação da parte requerida, para 

apresentar procuração do denunciado CLEO SEBASTIÃO AMARAL, haja 

vista a resposta à acusação de fls. 56/57.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179576 Nr: 8859-09.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHERER - 

OAB:101010/RS

 (...).”Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo denunciado JULIANA DA SILVA DOS SANTOS.Sem 

prejuízo do acima exposto, oficie a autoridade policial para que cumpra o 

mandado de prisão imediatamente, devendo ser o documento incluído ao 

Sistema Integrado de Mandado de Prisão.Ciência pessoal ao (a/s) nobre 

membro (a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do 

Estado de Mato Grosso, se atuante no feito.Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 20 de março de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 02/2018/DF O MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

de Tangara da Serra - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma 

da Lei, etc... CONSIDERANDO a realização do processo seletivo com a 

finalidade de credenciar pessoas físicas na área de assistência social e 

psicologia para atuarem na comarca de Tangará da Serra - MT. RESOLVE:

1. TORNAR PÚBLICO o resultado dos candidatos habilitados por meio da 

análise dos documentos apresentados no período de 01 a 16 de março de 

2018, em conformidade com o Edital n. 1/2018/DF disponibilizado no Diário 

de Justiça Eletrônico n. 10199, em 16.02.2018, e Provimento nº 

06/2014/CM, de 07/03/2014, com suas classificações.

I - Habilitados (as) na Área de Psicologia

1º colocado (a): Fernanda Monteiro Boer Pontuação: 9,25

2º colocado (a): Danilo Paulo dos Reis Mattos Pontuação: 7,50

3º colocado (a): Valéria Clementina Martinazzo Pontuação: 6,77

4º colocado (a): Jaqueline Alves Sampaio Pontuação: 2,57

5º colocado (a): Nelma dos Santos Prates Pontuação: 1,03

II - Habilitados (as) na Área de Assistência Social:

1º colocado (a): Thaís Maiara Baranoski Pontuação: 8,76

2º colocado (a): Ângela Raquel dos Santos Pontuação: 8,05

3º colocado (a): Luciene Ferreira Segundo Pontuação: 7,25

4º colocado (a): Eliane Evaristo Raimundo Pontuação: 7,00

5º colocado (a): Fabiane Costa dos A.P. de Souza Pontuação: 6,96

6º colocado (a): Fernanda Daliany da Silva Fachin Pontuação: 4,94

7º colocado (a): Hitsnéia Souza Sandri Francisco Pontuação: 4,75

8º colocado (a): Islene Simões de Lima Pontuação: 0,50

9º colocado (a): Eliane Aparecida da Silva Bordon Pontuação: 0,25

2. No Resultado final, acima transcrito, constam somente os nomes dos 

candidatos classificados, sendo que a classificação foi efetuada por 

ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos, já com 

observância ao critério de desempate; 3. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Tangará da Serra, 16 de julho de 

2018. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 59690 Nr: 1337-32.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:MT 11.987, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:OAB/MT 

2.492, SAMUEL FRANCO DA DALIA NETO - OAB:6275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 
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SOUZA - OAB:4.306/MT

 Certifico e dou fé que, à fl. 273, o advogado IRAJÁ REZENDE DE 

LACERDA requer a exclusão de seu nome de futuras publicações, 

requerendo a inclusão do advogado substabelecido para receber 

intimações. Ocorre que, como já alertado na decisão de fl. 272, não há nos 

autos procuração outorgada ao advogado IRAJÁ REZENDE DE LACERDA, 

de forma que, passa a não ter validade o substabelecimento de fl. 271 ao 

advogado SAMUEL FRANCO DA DALIA NETO. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 272, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o o digno advogado Irajá Rezende de Lacerda para, no prazo de 15 

dias, apresentar, nos autos, procuração “ad judicia” outorgada pela parte 

embargante, inclusive para promover as anotações referentes ao 

substabelecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226219 Nr: 15198-70.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154868 Nr: 3480-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016-CNGC e à r. decisão de fls. 

289, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem as cartas precatórias a serem 

distribuídas nas comarcas de Ji-Paraná/RO e São Paulo/SP, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137852 Nr: 8222-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE LIMA, ALMEIDA, ROTENBERG E 

BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, JULIANE 

BARBOZA DOS SANTOS - OAB:223.771/SP, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT, ROBERTO C. SCACCHETTI DE CASTRO - 

OAB:OAB SP/ 238.294

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

875/875-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte executada Centrais 

Elétrica Matogrossenses S/A. Cemat, pelo seu digno advogado, para, no 

prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também 

de 10%, observando que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o 

prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154868 Nr: 3480-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, em pesquisa no site do TJ não visualizei a 

distribuição da Carta Precatória de fl. 164 na Comarca de Cuiabá/MT. 

Sendo assim, nos termos do Provimento nº 41/2016 e da decisão de fls. 

289, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim 

de intimar os advogados da parte autora, para que comprovem a 

distribuição da referida missiva (retirada pela advogada em 03/05/2017), 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272625 Nr: 3165-77.2018.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SOLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 28 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$ 560,00 (Quinhentos e 

Sessenta Reais) 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 o Oficial 

de Justiça Maurildes Silva Carvalho, 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.: 229802 Nr: 18293-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS 

EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTALL NUTRIÇÃO ANIMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 89 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 
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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.: 144485 Nr: 4097-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA SILVERIO DOS SANTOS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 172 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.: 164708 Nr: 2823-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 123 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.: 221464 Nr: 11255-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:8186-B, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:MT/10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 90/91, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da petição de fls. 96/97, pugnando o que de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272537 Nr: 3075-69.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

contestação e documentos de fls. 146/151.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221730 Nr: 11476-28.2016.811.0055

 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: MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA, RAFAELA 

PETRILLI COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 19820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 498/501, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem acerca da petição de 

fls. 523/524 apresentada pela empresa de perícias nomeada pelo Juízo, 

bem como para que cada parte deposite 50% dos honorários requeridos, 

salvo se deles discordarem, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266855 Nr: 29745-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENIR VITALINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, diante da petição de fl. 36, que a petição protocolada 

na data de 11.05.2018, registrada sob o nº 279286, na data de 

11.05.2018, não fora juntada aos presentes autos, constando a 

informação de "Rejeitada", conforme documento anexo. 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 dos termos da presente certidão, bem como para providencie a 

juntada do comprovante de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221459 Nr: 11250-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELIA APARECIDA ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 54, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de quinze 

dias, acerca da resposta de fl. 65, oportunidade em que poderá retirar o 

alvará de autorização para levantamento de valores relativos ao FGTS 

cuja cópia encontra-se à fl. 66 e o original na contra-capa dos autos.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123315 Nr: 2350-61.2010.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR LARA SECHUK, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, 

PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/08/2018 ÀS 15:30 HORAS, 

NA SALA DE AUDIÊNCIA DA SEGUNDA VARA CÍVEL, NO EDIFÍCIO 

FÓRUM, ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

Despacho/Decisão: Vistos.Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 28/08/2018, às 15h30min.Intimem-se as partes 

pessoalmente para comparecerem a audiência acima designada, 

consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa à depor, 

ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos 

contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.Consigno 

que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC.A intimação das testemunhas só será 

feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no 

art. 455, § 4º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YANDRA MILLENA 

AMADO SOUSA, digitei.

Tangará da Serra, 13 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163955 Nr: 1460-83.2014.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO APARECIDO BRANDÃO, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, 

PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/08/2018 ÀS 16:00 HORAS, 

NA SALA DE AUDIÊNCIA DA SEGUNDA VARA CÍVEL, NO EDIFÍCIO 

FÓRUM, ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

Despacho/Decisão: Vistos.Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 28/08/2018, às 16h00mim.Intimem-se as partes 

pessoalmente para comparecerem a audiência acima designada, 

consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa à depor, 

ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos 

contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.Consigno 

que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC.A intimação das testemunhas só será 

feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas no 

art. 455, § 4º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YANDRA MILLENA 

AMADO SOUSA, digitei.

Tangará da Serra, 13 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164527 Nr: 2482-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACMI, ACMI, PML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:16.240 - MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO MARCOS INACIO, Cpf: 

32737599172, Rg: 027.8984-1, Filiação: Maria Custodia de Oliveira e 

Antonio Inacio, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, 

PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/08/2018 ÀS 14:30 HORAS, 

NA SALA DE AUDIÊNCIA DA SEGUNDA VARA CÍVEL, NO EDIFÍCIO 

FÓRUM, ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

Despacho/Decisão: Vistos.Dando prosseguimento ao feito, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 28/08/2018, às 

14h30min.Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

nos termos do art. 450, do Código de Processo Civil.Consigno que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo.A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do NCPC.A intimação das testemunhas só 

será feita judicialmente quando verificada alguma das hipóteses previstas 

no art. 455, § 4º do CPC. Sem prejuízo da designação de audiência acima, 

intime-se a equipe técnica deste Juízo, na pessoa da psicóloga Valéria 

Clementina Martinazzo e assistente social, Angela Raquel dos Santos, 

para que procedam com a realização de estudo psicossocial atualizado na 

residência da parte autora, emitindo parecer acerca da possibilidade de 

guarda compartilhada ou fixação de guarda unilateral, devendo juntar aos 

autos relatório antes da realização da audiência.Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YANDRA MILLENA 

AMADO SOUSA, digitei.

Tangará da Serra, 13 de julho de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 223640 Nr: 12966-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPE, MFDS, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:

Nome do(a,s) Intimando(a,s):
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Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173222 Nr: 14863-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YRC, ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, não foi possível expedir mandado de intimação para a parte 

autora, tendo em vista certidão de fls. 52.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206494 Nr: 20072-35.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHDS, GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

58/60, pugnando pela homologação do referido acordo e, por 

consequência, a expedição do competente alvará de soltura do 

executado.

 Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 58/60, celebrada nestes autos, referente ao 

pagamento do débito remanescente.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Serve a presente sentença como alvará de soltura do executado Gilmar 

José da Silva, inscrito no CPF nº. 951.309.771-49, devendo o mesmo ser 

posto em liberdade, desde que não se encontre preso por outro motivo.

No mais, PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160546 Nr: 10487-27.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCMDO, LFMDO, NCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo determinado na decisão de fl. 80 sem que 

a parte exequente manifestasse nos autos.

Certifico, ainda, ante o ofício de fls. 87/89, 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175095 Nr: 17060-47.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALIA APARECIDA SANTANA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADENILSON OLIVEIRA BARBOSA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado, ADENILSON OLIVEIRA BARBOSA, 

para pagar em 15 (quinze) dias, o valor de R$ 2.299,76 (dois mil e 

duzentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), sob pena de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do débito, acrescido de 

custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º), tudo de conformidade com a r. decisão que segue 

abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que o requerente tem 

empreendido diligências no sentido de localizar a requerida, contudo, 

restando infrutífera, defiro o pedido de citação via edital.INTIME-SE o 

devedor, através de edital, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz 

necessária à nomeação de curador especial.Assim, considerando a regra 

legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio 

curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS, para querendo, 

apresentar impugnação, nos termos do art. 525 do CPC.Após, venham-me 

os autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 14 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138664 Nr: 9090-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDBDS, MDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Certifico que compulsando os autos, verificou-se que às fls. 150, há 

certidão negartiva da sra. Oficiliada de Justiça em relação ao atual 

endereço do executado, desta forma, não foi possível proceder com a 

intimação do mesmo, assim sendo, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 056/2007-CGJ, impulsiono o presente feito para intimar a 

parte autora, a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, o atual endereço da 

parte executada, para posterior cumprimento da determinação de fls. 155.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195944 Nr: 11601-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT
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 Vistos.

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-se em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

III. Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-se os bens 

indicados (CPC, art. 524, VII).

IV. Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525);

 V. Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-se.

VI. Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

Proceda-se com a conversão do feito para cumprimento de sentença.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233377 Nr: 22183-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANETE FREITAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANETE FREITAS RIBEIRO, Cpf: 

39634612172, Rg: 335440, brasileiro(a), viuvo(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto informar o endereço do executado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 12 de julho de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162116 Nr: 13231-92.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENI MOREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157423 Nr: 6028-79.2013.811.0055

 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: GILSON FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145288 Nr: 4959-46.2012.811.0055

 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: ROBSON LUIS MAGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCOPA- SOCIEDADE CORRETORA 

PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:157.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, HAROLDO DEL REI ALMENDRO - 

OAB:150699/SP

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158517 Nr: 7111-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE PADILHA KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHEL ANTONIO BREDA - OAB:16.990-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.120, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162501 Nr: 13921-24.2013.811.0055

 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: JADIR AGNALDO PFITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 440/444 apresentados 

pelo requerente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

requerido para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 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 
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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

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim California, 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283904 Nr: 12203-16.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, RANDON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYELBER CARNEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 53, a parte 

requerente não comprovou o pagamento das custas processuais no valor 

de R$ 146,52 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

da taxa judiciária no valor de R$ 44,31 (quarenta e quatro reais e trinta e 

um centavos), ambos a serem recolhidos através de guias ao FUNAJURIS, 

e dos emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 45,41 

(quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos) ,estes últimos a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo assim, nos termos 

do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar 

referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não 

havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será 

devolvida, conforme item 2.7.5 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283904 Nr: 12203-16.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 53, a parte 

requerente não comprovou o pagamento das custas processuais no valor 

de R$ 146,52 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

da taxa judiciária no valor de R$ 44,31 (quarenta e quatro reais e trinta e 

um centavos), ambos a serem recolhidos através de guias ao FUNAJURIS, 

e dos emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 45,41 

(quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos) ,estes últimos a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Ademais, não há nos 

autos a procuração do advogado do autor, requisito para o 

processamento da carta precatória, consoante dispõe o artigo 260 do 

CPC. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme item 2.7.5 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284148 Nr: 12373-85.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COMODORO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA JÚLIA SARTURI MASCARELLO, 

GRAZIELA MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para apresentar a procuração nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que, caso não haja 

manifestação em 30 (trinta) dias, a presente missiva será devolvida 

independentemente de cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284149 Nr: 12375-55.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, PENINSULA INTERNACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE, RAFAEL 

HENRIQUE PEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Loureiro - 

OAB:23.863-PR, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:26.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para apresentar a procuração nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que, caso não haja 

manifestação em 30 (trinta) dias, a presente missiva será devolvida 

independentemente de cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284150 Nr: 12377-25.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, MAURI 

XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. B. QUEIROZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 8, a parte requerente 

não comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

146,52 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), da 

taxa judiciária no valor de R$ 44,31 (quarenta e quatro reais e trinta e um 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guias ao FUNAJURIS, e 

dos emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 45,41 

(quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos),estes últimos a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Ademais, não há nos 

autos a procuração do advogado do autor, requisito para o 

processamento da carta precatória, consoante dispõe o artigo 260 do 

CPC. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente para regularizar referidas pendências, no prazo de 05 

(cinco)dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 

(trinta)dias, a missiva será devolvida, conforme item 2.7.5 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284151 Nr: 12379-92.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDVÚ, LADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerente não comprovou o pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária, ambos a serem recolhidos através de 

guias ao FUNAJURIS, e dos emolumentos da distribuição e contadoria, 

estes últimos a serem depositados na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do 

Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos - CPF: 238.698.799-04. 

Ademais, não há nos autos a procuração da advogada da parte 

requerente, requisito para o processamento da carta precatória, 

consoante dispõe o artigo 260 do CPC. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGC, intimo a parte requerente para regularizar 

referidas pendências, no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que, não 

havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será 
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devolvida, conforme item 2.7.5 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284151 Nr: 12379-92.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, LUCIENE 

ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para acostar ao feito a procuração 

outorgada à advogada, no prazo de 05 (cinco) dias, considerando que, 

caso não haja manifestação em 30 (trinta) dias, a presente missiva será 

devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284151 Nr: 12379-92.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, LUCIENE 

ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 11, a parte 

requerente não comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição 

e contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do 

BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. 

Ademais, não há nos autos a procuração do advogado da parte autora, 

requisito para o processamento da carta precatória, consoante dispõe o 

artigo 260 do CPC. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, 

intimo a parte autora para regularizar referidas pendências, no prazo de 

05 (cinco) dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo 

de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme item 2.7.5 da CNGC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182844 Nr: 802-25.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 802-25.2015.811.0055 – CÓDIGO 182844 – 4ª VARA CÍVEL

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luiz Carlos da Silva, Cpf: 

57073406100, Rg: 219.116-6 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Rua Cinco B, Bairro: Vila São Pedro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: : INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos ), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 ( trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos ). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 11 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165910 Nr: 4924-18.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4924-18.2014.811.0055 cód. 165910

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ROGERIO SANTANA DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rogerio Santana de Oliveira, Cpf: 

94131503115, Rg: 1358204-6 SSP MT Filiação: Isamel de Oliveira e Luzia 

Couvo Saantana de Oliveira, data de nascimento: 09/10/1979, brasileiro(a), 

natural de Tangara da serra-MT, casado(a), representante comercial, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 
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cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 10 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156831 Nr: 5444-12.2013.811.0055

 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: JOAO SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

129-v, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107354 Nr: 6025-03.2008.811.0055

 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: HELIO BERNARDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA LIMA DE FIGUEIREDO, JONY 

CESAR RAMOS BARROS, ALMIR VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

- OAB:6.674/MT, SILVIA MARIA FERREIRA - OAB:DEFENSORA

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6025-03.2008.811.0055 CÓD. 107354

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: HELIO BERNARDO FERREIRA

PARTE REQUERIDA: JONY CESAR RAMOS BARROS E OUTROS.

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Jony Cesar Ramos Barros, Cpf: 

65225775187 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 252,23 (duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 167,72 (cento e sessenta e 

sete reais e setenta e dois centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 84,51 

(oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 50,22 (cinquenta reais e vinte e dois centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 13 de julho de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283250 Nr: 11710-39.2018.811.0055

 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): B. L. K. LOPES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

no Jardim Shangrila, Tangara da Serra MT, ao qual será acrescido a 

importância referente a respectiva tarifa bancária, cujo depósito será 

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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278340 Nr: 7658-97.2018.811.0055

 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: PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 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: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 212251 Nr: 3851-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TADEU PEREIRA VILELA, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Newton de Oliveira, FRANCISCO 

ALENCAR GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar sobre o teor da petição de folhas de 

folhas 115/120.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209789 Nr: 1959-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 309/310.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 1067-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - OAB:16437, JEANNE 

KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JESSICA CAROLINA OLIVEIRA 

LOPES ARGUELLO - OAB:OAB/MT 15.330, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO 

DOS SANTOS - OAB:31694, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS da data 

designada para inicio dos trabalhos periciais o dia 13 de AGOSTO de 

2018, às 13 h 00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 100520 Nr: 7595-58.2007.811.0055

 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: CARDANS RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS PARA 

VEICULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do oficial de justiça acostada ás fls. 418 verso, onde o oficial de justiça 

certificou que não foi possível intimar a autora CARDAN 

RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA A AUDIENDIA 

DESIGNADA PARA O DIA 02/08/2018, AS 14h00min horas, devendo 

informar o endereço atualizado da referida autora com urgência, para fins 

de proceder à intimação da mesma para a audiência acima mencionada, 

informando nos autos com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 118183 Nr: 8177-87.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n. 411369-1/2018 juntado as folhas 514.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 13274 Nr: 2242-81.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 

10.129

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS. 904/905, ONDE A GESTORA DA 2ª 

V\ARA CIVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, INFORMA 

A IMPOSSIBILIDADE DE INFORMAR ESTE JUIZO SOB O SOLICITADO 

ATRAVES DE OFICIO FLS. 896 E 902, ACERCA DO INVENTARIO (CODIGO 

60350) EM TRAMITE NAQUELE JUIZO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 211569 Nr: 3265-03.2016.811.0055

 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: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PAULA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP, MANOEL ALVES NETO - OAB:OAB/SP 

319031, VANESSA ALMEIDA LOPES - OAB:OAB/SP 341367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca a certidão do 

oficial de justiça: INTIMEI o requerido GILBERTO PAULA GAMA, o qual 

após ouvir a leitura do r. mandado, bem ciente ficou do inteiro teor do 

mesmo, exarou sua nota de ciente e aceitou a contra fé que lhe ofereci. 

Por fim, esclareço que o valor de R$ 132,66 destinados ao custeio das 

despesas de diligência não foram suficientes para custear a totalidade 

das despesas e solicito da parte autora que providencie o pagamento da 

importância de R$ 169,40 (Cento e sessenta e nove reais e quarenta 

centavos) a titulo de complemento das despesas de condução referente 

01 diligência ao Distrito de Progresso e mais 01 diligencia local realizada 

nesta cidade para localizar e intimar o requerido, a qual deverá ser 

depositada por meio de guia disponibil izada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao em nome 

do oficial de justiça Mauricio Greco Sorroche, e o recibo juntado aos 

autos. O referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra, 20 de Junho de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159168 Nr: 7884-78.2013.811.0055

 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: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, 

CLAITON DA SILVA PEREIRA, ROSECLER GOULART PEREIRA, EUGENIO 

SGOBI NETO, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ADRIANA MARIA 

SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 intimação do advogado da parte requerida para manifestar quanto a 
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devolução das cartas de intimação das requeridas Claiton da Silva Pereira 

e Rosecler, informando nos autos com urgencia o endereço atualizados 

das mesmas, para fins de intimar para as mesmas para a audiencia 

designada para o dia 11/09/2018, as 14:00 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134364 Nr: 4439-23.2011.811.0055

 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: OSNI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

371/380, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136371 Nr: 6624-34.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NERINA MARIA RIVALTA E 

SILVA, JULIANO JARDIM CAMPOS, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E 

SILVA, MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4945, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, MARCELO SALVI 

- OAB:40989, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DAA IMPUGNAÇÃO A PENHORA APRESENTADA PELA PARTE 

REQUERIDA AS FLS. 242-245, BEM COMO RETIRAR A CERTIDÃO 

SOLICITADA JÁ EXPEDIDA NOS AUTOS,, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 183332 Nr: 1410-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edeval da Cunha Cintra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR CESTARI PENASSO 

- OAB:18427/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intimação do autor para comprovar nos autos o preparo e posterior a 

retirada da certidão expedida nos autos cujo o depósito será efetuado por 

meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272701 Nr: 3230-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Intimação do autor para retirar os termos de penhora expedidos nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272701 Nr: 3230-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Intimação dos executados para manifestarem, no prazo legal, sobre os 

termos de penhora expedidos nos autos as folhas 1.045/1.046.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 189053 Nr: 5900-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorraine Pamela Pedrosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos,

Trata-se de executivo em que a reeducanda, por meio de seu advogado, 

impugnou o cálculo de fl. 271, alegando que na conta foi mantida a sanção 

de 3 anos e 3 meses, porém, quando da ocorrência do novo delito a 

processada já tinha cumprido 2 anos e 8 meses de pena, razão pela qual 

restou para unificação, apenas 7 meses.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido (fl. 275).

É o relato do necessário. Decido.

 Analisando os autos, respetando posisionamentos jurídicos diversos, 

verifico que a pena cumprida pela reeducanda já foi lançada no campo 

“detrações”, o que é automaticamente descontado se sua sanção total. 

Ainda, como bem frisado pelo MPE o cálculo de fl. 271 aponta como “Pena 

Cumprida até a data Atual” (04/04/2018 – Data de emissão do cálculo) o 

montante de 3 anos, 2 meses e 16 dias, restando devidamente 

descontado o período de 2 anos e 8 meses, ora impugnado.

Assim, mantenho o cálculo de fl. 271 e INDEFIRO o pedido.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 264993 Nr: 28394-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR ALMEIDA LIMA, GIOVANI PERATELLI 

DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899

 Vistos,

 Trata-se de ação penal já sentenciada em que consta a apreensão de 

uma motocicleta Honda CG TITAN ES, modelo 2001, cor prata, placa 

KAD-5410, chassi n. 9C2JC30201R085245 e um celular da marca 

Samsung J500MZDZ M085, J5 DUOS DOU, serial n.356361087345159, 

ambos apreendidos nestes autos à fl.22 e sem destinação apontada por 

este juízo (fls. 167/175).

Por meio das petições e documentos de fls.100/106 e 184/184-v, o 

processado Giovani Peratelli Fonseca pediu a restituição dos bens 

elencados no parágrafo anterior.

Instado a manifestar, o promotor de justiça destacou a absolvição e 

manifestou pelo deferimento dos pedidos.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Tendo em vista que não restou demonstrado vínculo entre os objetos 

apreendidos com os ilícitos e que o requerente foi absolvido dos fatos 

narrados neste feito, determino a devolução da motocicleta e do celular 

acima mencionados para o requente ou seu advogado, devendo os 

mesmos serem retirados do fórum ou de onde estiverem, em até 30 dias, 
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sob pena de outra destinação.

Comunique-se à diretoria do fórum para o necessário.

 Após, cumpridas todas as deliberações da sentença, arquive-se.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 245933 Nr: 13484-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO 

SIEBRA, MANOEL SIEBRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Socorro Correia do Nascimento Siebra, Cpf: 

09401827427 Filiação: Maria Correia do Nascimento, data de nascimento: 

10/01/1980, brasileiro(a), natural de Cha preta-AL, casado(a), cabelereira, 

Endereço: Rua Joao do Prado Arantes, 291W, Bairro: Centro, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando aos acusados 

Manoel Siebra da Silva e Socorro Correia do Nascimento Siebra, como 

incurso no artigo nela mencionada, vez que a mesma preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que os mesmos poderão arguir preliminares e alegarem tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 262213 Nr: 26406-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVERSON JOSE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jeverson Jose dos Santos Silva, Cpf: 03151277160, Rg: 

1797537-9 SSP MT Filiação: Adão Jose da Silva e Shirlei Aparecida dos 

Santos, data de nascimento: 17/05/1992, brasileiro(a), natural de 

Denise-MT, solteiro(a), Endereço: Rua B, 3472- N, Bairro: J.d. Bela Vista, 

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:Em 22.08.2017, o denunciado substraiu, para si ou para 

outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 aparelho celular Samsung 

J5, da vítima Fernanda F. Fernandes.

Decisão/Despacho:Proc.26406-17.2017.811.0055 - Cód.262213 VISTOS 

EM CORREIÇÃO. 1. Presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 

do Código de Processo Penal, recebo a presente denúncia oferecida pelo 

Parquet, dando o denunciado JEFERSON JOSÉ DOS SANTOS, 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. 6. Apresentada a 

defesa, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Tangará da Serra, 02 de abril 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.: 275375 Nr: 5291-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIEL COSTA DA SILVA, PAULO SOARES 

CALADO, CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Pinheiro Marques - 

OAB:17874/0, Samuel de Oliveira Varanda - OAB:22973/0

 Autos nº: 5291-03.2018.811.0055.Código Apolo nº: 275375.Vistos etc.

(...) 1)RECEBO o aditamento à denúncia apresentado às fls. 242/244, nos 

termos que foi posta em Juízo, vez que estão presentes os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, descreve fatos que, em 

princípio, configuram crime, cuja materialidade e indícios de autoria são 

demonstrados pelos documentos carreados nos autos de inquérito policial 

em anexo. Portanto, COMUNIQUE-SE ao distribuidor e aos Institutos de 

Identificação nos termos do art. 965, III, art. 966 e 1.373, inciso II e III, todos 

da CNGC/MT.2)Ademais, CITEM-SE os acusados para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário, além do que, deverá à defesa técnica se 

manifestar se pretende a repetição das provas, justificando a sua 

eventual necessidade, ou, se ratifica os elementos probatórios até então 

produzidos, caso em que será aberta vista às partes para apresentação 

de memoriais escritos.3)Após decorrido o referido prazo, com ou sem 

apresentação de resposta, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.4)COMUNIQUE-SE o recebimento do aditamento à denúncia aos 

órgãos de praxe, nos termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.5)CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa dos réus.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 12 de julho de 2018.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284163 Nr: 12395-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.VILHENA-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LUCIA DE 

ARAUJO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 Autos nº: 12395-46.2018.811.0055.
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Código Apolo nº: 284163.

 Vistos.

1) CUMPRA-SE com urgência a presente carta precatória, servindo esta 

como mandado, no sentido de INTIMAR os réus acerca da audiência 

designada para acontecer no Juízo Deprecante no dia 16/07/2018, às 

11h30min.

 2) DESIGNO o dia 27 de setembro de 2018, às 17h10min, para oitiva da 

testemunha de defesa João Carlos dos Santos, que deverá ser INTIMADA 

a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2.1) Outrossim, mesmo dia e horário será procedido aos interrogatórios 

dos réus Luiz Alberto Gotardo e Vera Lúcia de Araújo Gotardo, que 

deverão ser INTIMADOS a comparecer, sob pena de revelia.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 13 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 246573 Nr: 14030-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 DIANTE DA DECLARAÇÃO DO RÉU ÀS FLS. 50 QUE INFORMA QUE O DR. 

MÁRCIO MOREIRA SOARES É SEU ADVOGADO, INTIMO PARA 

APRESENTAR A DEFESA PRÉVIA, NO PRAZO DE 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 198426 Nr: 13557-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON HENRIQUE DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU ACERCA DO OFÍCIO DE FLS. 63 VERSO, 

QUE COMUNICA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO JUÍZO DA COMARCA 

DE MINEIROS - GO, PARA O DIA 02/08/2018, ÀS 13H30MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281933 Nr: 10578-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON PEREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO RÉU, DR. DELVAIR PINTO MAGALHÃES, 

PARA QUE, NO PRAZO DE 10 DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO, BEM 

COMO, CIÊNCIA DO R. DESPACHO, PARTE FINAL A SEGUIR TRANSCRITA: 

"(...) 2) Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com 

redação alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE o acusado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. 3)Após decorrido tal 

prazo, com ou sem apresentação de resposta, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos conclusos. 4) No ato de citação deve constar 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. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, 

além de certificar sobre a citação do réu, deve mencionar se este 

informou se pretende ou não constituir advogado, e, em caso negativo, 

sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona contratar 

defensor. (CNGC, artigo 1.373, §§ 3º e 4º). 5) COMUNIQUE-SE o 

recebimento da denúncia aos órgãos de praxe, nos termos do artigo 

1.373, inciso III, da CNGC/MT, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos 

autos. 6) Com relação ao delito de injúria (Art. 140 do CP), por se tratar de 

crime de ação penal privada, AGUARDE-SE o decurso temporal, e 

CERTIFIQUE-SE acerca do prazo decadencial de que trata o art.103 do 

Codex Penal. 7) CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 257784 Nr: 23020-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEVAIR PINTO MAGALHÃES - 

OAB:16.223

 1)JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Patricia Santos Neris.2)RESSALTO que as medidas terão 

vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo 

principal, ou, até a extinção da pena, acaso condenado o suposto 

agressor.3)RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte 

do agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.4)Decorrido 

tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de eventual e 

novo comportamento desviado do indiciado.5)Por derradeiro, INTIME-SE 

pessoalmente o agressor e a vítima desta decisão, CIENTIFICANDO o 

primeiro que em caso de descumprimento poderá ensejar em nova 

decretação de custódia cautelar. Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de julho de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 27/08/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001738-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 
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para o dia 10/09/2018, 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: 1000882-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora na pessoa de seu patrono, para que 

dentro do prazo legal, requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-67.2017.8.11.0055

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:

DERNIVAL ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, para que dentro do prazo legal, se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-23.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA ALVES GUIMARAES (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 através do sistema on-line 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. Tendo em vista que a 

diligência 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. Proceda-se a retificação dos polos da 

ação, observando que a exequente passou por alteração da razão social, 

passando a se chamar PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de maio de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000082-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIRGILINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY FELIPE BENTO OAB - SC43308 (ADVOGADO)

JOSE DOMINGOS BORTOLATTO OAB - SC3659 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Certifico que, decorreu o prazo sem manifestação da parte Reclamada. 

Intimo a parte Autora para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

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 etc. DEFIRO o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos, por tratar-se de valor incontroverso. 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. 

Após, intime-se a executada para, no prazo de 10 dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente, conforme pedido do ID 14065044. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

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. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEONCIO DO NASCIMENTO MARCA (REQUERENTE)

NOABIA CRISTINA RODRIGUES MARCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LARISSA RODRIGUES DE MELO OAB - MT0011517A (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CRISTINA DANIELA MARCA LEONCIO (TERCEIRO INTERESSADO)

M. L. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

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, 16 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MARQUES TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)
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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. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

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, 16 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSANA GONCALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

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, 16 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FRANCINE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

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, 16 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 14006430. Após conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 13 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON BRIZOLLA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (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, 13 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELIA DEIJANI CHIAMULERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (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 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, 13 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-94.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

GEZAIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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, 13 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON BRAZ SOUZA PEROVANI 01415473161 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente a fim de que, no prazo de 10 dias, 

demonstar que o executado se tratar de empresário individual ou, caso 

contrário, promover o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica inversa de forma regular, que possibilitará que o a execução 

alcance os bens da pessoa jurídica, tudo sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000076-29.2018.8.11.0055 Autor: José Maria Braga de Oliveira 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra que foi negativada em órgão de restrição 

de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 152,49 (cento e 

cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme prova 

certidão anexa à inicial (ID n. 11387661). Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da autora, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a parte autora contratou 

seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar no presente caso. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a contratação 

pela autora dos serviços citados, a responsabilidade por fraude 

perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da cobrança dos 

serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir 

não assistir razão a parte autora. Com efeito, a ré demonstra nos autos a 

realização do negócio jurídico juntando telas sistêmicas e cópia das 

faturas dos serviços que demonstram a contratação dos serviços 

prestados pela ré (a saber: plano CONTROLE n. 65 996039626). Daí dizer, 

sem maiores digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, 

por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. 

Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de 

prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela autora 

nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 
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inadimplentes, portanto, foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 13 de julho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 13 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-20.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

 

Intimo a Sr. Advogada para comparecer a esta secretaria e retirar o alvará 

expedido.

Intimação 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)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001355-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1001355-50.2018.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: GIAN FERREIRA 

DA SILVA Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO. 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata o processo de obrigação de fazer com pedido 

de tutela antecipada, promovido por GIAN FERREIRA DA SILVA em 

desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO 

GROSSO, pleiteando que referidos entes públicos forneçam o transporte 

em UTI móvel do paciente até o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, 

tendo em vista disponibilidade de vaga consoante regulação n°. 

240.187.969. O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 

355, I, CPC, porque a demanda não exige a produção de provas, 

considerando que a matéria versada é unicamente de direito. Cumpre 

ressaltar que o dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem 

todos os procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao 

benefício da saúde de seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, 

tendo sido objeto de regulamentação na legislação infraconstitucional. A 

Constituição Federal, em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a 

saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, afastando assim a preliminar arguida pelo Município de Tangará da 

Serra. Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante 

ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 
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Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o 

dever solidário dos vários entes da federação, em garantir integral 

tratamento de saúde àqueles que o necessitam: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 

2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, 

que cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que 

tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, 

não havendo que se falar em violação do princípio da isonomia entre os 

cidadãos e nem em violação aos princípios da legalidade. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Inegável, portanto, 

que diante de situações como a exposta nestes autos exsurge o dever do 

Estado (lato sensu) em conferir a devida assistência à saúde dos idosos 

que necessitam do seu amparo. Notadamente, sequer se poderia falar em 

ingerência do Poder Judiciário em área discricionária do Poder Executivo 

ou violação ao princípio da Separação de Poderes, pois o exercício da 

jurisdição opera-se, repita-se, em face de direito subjetivo constitucional 

violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a ordem 

constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou ameaça 

a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Então, é dever do 

Poder Público, aí incluídos os três entes da federação, prestar assistência 

terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de resguardar o direito 

à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em impossibilidade de 

onerabilidade demasiada a determinado ente e nem em violação da 

separação de poderes. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. No caso concreto, o 

reclamado não trouxe aos autos prova de ausência dessa disponibilidade 

financeira para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem 

trazido, a pretensão deduzida em juízo é razoável porque o reclamante 

busca preservar a dignidade humana que é conseqüência da própria 

existência do homem. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de condenar 

definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DE 

MATO GROSSO a promoverem o transporte em UTI móvel do promovente 

GIAN FERREIRA DA SILVA até o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, 

tendo em vista disponibilidade de vaga consoante regulação n°. 

240.187.969. Ressalto que, em caso de eventual cumprimento de 

sentença, esta deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 

(sessenta) salários mínimos, que é o limite do valor das causas que 

tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. Com espeque no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, confirmando a decisão de antecipação de tutela, 

nos termos dessa decisão. Defere-se o benefício da Justiça Gratuita à 

parte Reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará 

da Serra/MT, 16 de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito
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Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1000874-87.2018.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: JULIA DA SILVA 

COUTO Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 

12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, promovido por JULIA DA SILVA COUTO em 

desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E ESTADO DO MATO 

GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, pleiteando que referidos 

entes públicos forneçam AVALIAÇÃO E CONDUTA DE NEUROLOGIA 

CLINICA, visto que a requerente apresenta Trombose Venosa Cerebral 

com risco de morte e precisa com urgência de referido procedimento. Os 

reclamados apresentaram suas respectivas defesas requerendo a 

improcedência da ação. Encaminhado os autos ao NAT este concluiu que 

o exame deve ser realizado com brevidade. No mais, dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 

12.153/2009. O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 

355, I, porque a demanda não exige a produção de provas, considerando 
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que a matéria versada é unicamente de direito. Antes de adentrar-se no 

mérito da demanda, necessário decidir as preliminares aventadas. De 

início, não acolho o pedido de extinção do processo por ilegitimidade 

passiva, suscitada pelo reclamado Município de Tangará da Serra/MT, que 

atribui a responsabilidade pelo procedimento pleiteado ao Estado de Mato 

Grosso. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o dever da União, dos 

Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos necessários, 

dentro das suas competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, 

tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação 

na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal, em seus artigos 

196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 

lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 

de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de 

viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, 

compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à 

parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante 

ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida? (STF ? 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): ?Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo ? uma vez 

configurado esse dilema ? que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes?. Nesse 

mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o 

legislador infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: 

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...)?. (TRF 4ª R. ? Al 2003.04.01.041369-9 ? 

SC ? 3ª T ? Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz ? DJU 

21.01.2004 ? p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 
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(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, com o 

deferimento da realização do procedimento que necessita a parte 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. No que concerne ao pedido de que sejam condenados os 

reclamados a disponibilizarem todo o tratamento de saúde necessário ao 

restabelecimento da promovente opino pela improcedência, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO em favor de JULIA DA SILVA COUTO para o fim 

de condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o 

ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, a disponibilizarem à 

reclamante AVALIAÇÃO E CONDUTA DE NEUROLOGIA CLINICA, conforme 

prescrição médica, pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Deixo expressamente ressaltado que, em caso de eventual cumprimento 

de sentença, esta deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 

(sessenta) salários mínimos, que é o limite do valor das causas que 

tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. Defere-se o benefício 

de Justiça Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

confirmando a decisão de antecipação de tutela nos moldes dessa 

sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto 

de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 16 

de julho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 

c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado 

por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PIRES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DJANGO PRIMON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA FAVETTI SASSAKI OAB - MT23855/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 29 de Agosto de 2018, às 10h30min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000024-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO QUEROBINO XAVIER JUNIOR (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de requerimento formulado pelo reclamante pugnando 

pelo deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que foi 

condenado ao pagamento de custas e despesas processuais, conforme 

sentença do ID 12079991. O benefício da gratuidade processual se 

destina precipuamente à pessoa física destituída de meios materiais para 

fazer frente às despesas judiciais sem prejuízo dos meios de subsistência 

própria e de sua família. Só excepcionalmente, é concedido a pessoas 

jurídicas. No que diz respeito a pessoa física, dispõe o art. 99, do CPC, 

que para a concessão do benefício basta simples requerimento na petição 

inicial, contestação ou na petição para ingresso de terceiro no processo 

ou em recurso. O mais, fica reservado ao debate em eventual 

impugnação. No entanto, à pessoa jurídica, não basta simples 

requerimento de necessidade. É necessário que haja comprovação de lhe 

faltar condições de arcar com as custas processuais. Nesse sentido já se 

pronunciou o STJ: “...admite-se a benesse desde que essas pessoas 

comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os 

encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. A 

comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos 

públicos ou particulares, contando que os mesmos retratem a precária 

saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. 

Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros 

contábeis registrados na junta comercia (e não extratos isolados sem 

comprovação de autenticidade e regularidade); c) balanços aprovados 

pela Assembleia, ou subscritos por diretores, etc. (Resp. 388.045, Rel. 

Min. Gilson Dipp). Assim, pelo que se observa dos autos, o exequente não 

juntou qualquer documento que faça comprovar que a empresa esteja 

passando por dificuldades financeiras, apta a fazer jus do benefício ora 

requerido. Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária. Intime-se para, no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento das 

custas processuais, conforme planilha do ID 12595693. Decorrido o prazo, 

sem manifestação, proceda-se as devidas anotações, arquivando os 

autos com as baixas necessárias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário 

Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA FAVETTI SASSAKI OAB - MT23855/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 29 de Agosto de 2018, às 10h45min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL JOSE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora por meio do seu Procurador, para no prazo de 15 

(quinze dias), emendar a inicial, juntando aos autos comprovante de 

endereço nesta comarca em seu nome, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (CPC, art. 321).

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011004-56.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. DA SILVA BASTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14051014. Promovo, nesta oportunidade, a 

baixa da restrição dos veículos descritos no ID 11294933, conforme 

extrato anexo. Cumprida a determinação acima determinada, caso nada 

mais seja requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEDRO CARLOS MAZIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001745-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE CAVALCANTE CASADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 16 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000416-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JILVANE JOSE DE BRITO OAB - MT20382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA UNISAT LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000416-70.2018.8.11.0055 Autora: Cláudia Ferreira Nunes Ré: 

Centro de Educação e Cultura Unisat Ltda. – ME PROJETO DE SENTENÇA 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Outrossim, não existindo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de 

UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste 

parcial à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 do Código de Processo Civil, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido da autora, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, na 

petição inicial a autora informa que frequentou o curso de PEDAGOGIA, e 

que concluiu todas as matérias do referido curso em dezembro/2017. 

Entretanto, ilustra que a instituição ré não autorizou a participação da 

autora na cerimonia de colação grau em razão da ausência desta na 

prova do ENADE. Todavia, a autora informa que justificou sua ausência e 
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que tal justificativa foi acatada pela autoridade administrativa, porém, 

mesmo após tal deferimento, a instituição ré negou-se a permitir a 

conclusão do curso porque a autora supostamente não havia preenchido 

formulários administrativos. Diante dessa omissão, a autora pleiteia 

obrigação de fazer consistente na autorização de participação na 

cerimonia de colação de grau e compensação por danos morais pela 

desídia em questão (especialmente porque tal medida impediria sua 

nomeação em processo seletivo promovido pelo Município de Tangará da 

Serra/MT). A ré, ao seu turno, afirma que não praticou qualquer ilícito no 

presente caso e que a única restrição que a autora possuía se referia ao 

seu histórico escolar. Assim, inexistiria substrato fático e/ou jurídico para 

o dever de indenizar in casu. Posteriormente, a autora impugnou os termos 

da inicial, aduzindo que a negativa da instituição ré em permitir sua 

participação na cerimonia de colação de grau causou-lhe enormes 

embaraços, especialmente porque implicaria na perda de uma posição 

jurídica (a saber: nomeação em cargo público), situação que lhe teria 

causado danos de ordem moral. Após detida análise dos autos é preciso 

reconhecer a procedência parcial dos pedidos da autora. Vejamos: 

Quanto ao pedido mandamental é preciso reconhecer que este foi 

integralmente cumprido pela ré, tendo a autora colado grau em 24 de 

março de 2018, conforme se extrai do ID n. 12510385. No tocante a 

compensação por danos morais, é preciso reconhecer que há 

verossimilhança nas alegações da autora – no sentido de que esta 

cumpriu os requisitos para finalização do curso, inclusive quanto à 

justificativa de ausência no exame do ENADE – sendo a inexistência 

dessa informação no sistema da ré decorrente de falha na alimentação de 

dados (fortuito interno, portanto). É dizer, a negativa de participação em 

evento final de conclusão de curso decorreu de falha na prestação do 

serviço atribuível, única e exclusivamente, a empresa ré e suas afiliadas 

prestadoras de serviço, não sendo possível atribuir a autora qualquer 

responsabilidade pela desídia em questão. Isso porque os funcionários da 

empresa ré estavam cientes do problema narrado pela autora (cf. ressai 

dos “prints” de aplicativo de conversas instantâneas “Whatsapp”, e-mails 

e “prints” do sistema operacional da ré juntados aos autos). Portanto, a 

negativa injustificada em resolver o impasse em tempo adequado, 

especialmente quando há informação de prejuízo latente (negativa de 

acesso à função publica), e considerando os transtornos suportados pela 

autora – não enquadrados na categoria dos “meros aborrecimentos” –, 

que foi obrigada a requerer tutela judicial para concluir o curso contratado 

por negligência da empresa ré em não regularizar o seu sistema de dados, 

tenho que a procedência do pedido compensatório é medida que se impõe. 

No que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Considero no presente caso que a demora na autorização em 

questão não causou maiores danos à autora, uma vez que a medida 

liminar foi devidamente cumprida, bem como a mora em questão se deu por 

tempo exíguo (menos de quatro meses). Daí dizer que esses elementos 

me autorizam a fixar a compensação dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

julgar parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a título de danos morais a empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Opino por manter a tutela antecipada 

alhures deferida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (cf. 

art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.1. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CASSEMIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001362-42.2018.8.11.0055 Autor: Aline Cassemiro dos Santos 

Réu: Banco Bradesco Cartões S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 14048468), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15943879). É importante 

esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao 

dispor que: “extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 

3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 

de julho de 2018 Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 13 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DIAS BILQUE (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)

 

Autos n. 1000542-23.2018.8.11.0055 Autor: Maycon Dias Bilque Réu: Vivo 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 
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artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar suscitada pelo 

autor, considerando ser despicienda a produção de prova pericial para o 

deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a 

serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do 

E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção 

de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré, por uma dívida no valor total de R$ 129,95 (cento e vinte e nove reais e 

noventa e cinco centavos), como prova certidão de restrição anexa à 

petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão por não ter contratado com a ré, razão 

pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Assim, 

havendo negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à 

contestação) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

entabulado entre as partes devidamente assinado pelo autor (assinatura 

idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se), bem como há juntada de 

cópia de documentos pessoais idênticos aos juntados com a petição 

inicial. Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a 

desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são 

semelhantes a olho nu. Assim, sem maiores digressões, comprova-se a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas 

pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do 

artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando 

se observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-02.2018.8.11.0055
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE OLIVEIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (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)

 

Autos n. 1000552-67.2018.8.11.0055 Autora: Dalva de Oliveira Viana Ré: 

Energisa Mato Grosso Distribuidora S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor total de R$ 19,33 (dezenove reais e trinta e três 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do termo de confissão de dívida 

devidamente assinado pela autora (assinatura idêntica a juntada ao 

petitório inicial, sublinhe-se), bem como há juntada de cópia de 

documentos pessoais idênticos aos juntados com a petição inicial. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. No presente caso é desnecessária a produção de 

prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas constantes 

nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, 

isto porque estas são semelhantes a olho nu. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o 

negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a 

cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada 

está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento 

dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, 

conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo 

qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto 

prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, 

legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas 

pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do 

artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando 

se observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 de julho de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 13 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 
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da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANIO TEOTONIO DA SILVA (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 etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERREIRA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às conseqüências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exeqüendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 
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05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 14102164, determinando a expedição de 

ofício ao empregador do executado, sendo a empresa CRECHE ESPAÇO 

FELIZ, localizada no endereço informado nos autos, para que proceda 

depósito mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

devedor, até o limite do valor exeqüendo (R$ 976,99). 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. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001083-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GOMES DA SILVA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DUARTE DA SILVA (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001740-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE LIMA (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) 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 o 

Oficial de Justiça proceder de imediato 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). 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, 16 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001739-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARQUES FERREIRA (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) 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 o 

Oficial de Justiça proceder de imediato 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). 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, 16 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA FERNANDA KUNST BALCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL REIS CORREIA (REQUERIDO)

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) 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 o 

Oficial de Justiça proceder de imediato 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). 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, § 
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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, 16 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14026183. Cumpra-se, conforme requerido. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001639-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA SILVA LIMA (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) 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 o 

Oficial de Justiça proceder de imediato 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). 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, 16 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001709-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVONE ANA DE FARIA LOPES (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) 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 o 

Oficial de Justiça proceder de imediato 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). 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, 16 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001699-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Ante a emenda de ID 14101534, defiro o pedido de 

processamento da execução. Cite(m)-se e intime(m)-se os devedor(es) 

executado(s) 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 o Oficial de Justiça 

proceder de imediato 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). 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 
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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, 16 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000052-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PERINI & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.P.G. CUNHA & CUNHA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A regra da execução menos gravosa ao executado deve ser 

observada. Contudo, deve ser aplicada em harmonia com os interesses da 

parte exequente, que busca uma execução rápida e eficaz. No caso em 

exame, está claro que a constrição de 30% sobre o faturamento da 

empresa está em consonância com os princípios acima elencados, 

mostrando-se, no momento, a medida mais eficaz para a resolução da 

demanda, sem que isso implique sérios prejuízos a qualquer das partes. 

Logo, a princípio, a penhora do dinheiro existente no caixa da empresa 

pode ser suficiente para satisfazer a obrigação. Além disso, a medida 

está plenamente amparada no disposto no art. 866 do CPC. Assim, 

determino que seja expedido mandado de penhora para que um dos i. 

Oficiais de Justiça desta Comarca compareça diariamente na sede da 

empresa executada, oportunidade em que deverá penhorar 30% do valor 

arrecadado, até o montante do valor exequendo, quantum que deverá ser 

depositado na Conta Única do Poder Judiciário, o que afasta a 

possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Por essa mesma razão, 

ou seja, tendo em vista que os valores eventualmente penhorados serão 

depositados junto à Conta Única do Poder Judiciário de Mato Grosso, deixo 

por ora de nomear administrador-depositário. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora e alcançado o valor exequendo, 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNILTON DA SILVA NUNES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante 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, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA OAB - MT23744/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO A Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-25.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BEITUM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

PIZZARIA BABBO GIOVANNI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (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. Tendo 

em vista 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 infrutífera, passo à análise do requerimento para 

pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da 

CNGC, somente se justifica a requisição de informações à Receita Federal 

do Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os 

meios possíveis para obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. No caso dos 

autos, verifico que o credor justificou adequadamente a impossibilidade de 

obter tais informações por outros meios, tanto que foram efetivadas 

diversas diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais 

restaram infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a 

exigência descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o 

pedido. A requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme 

o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o 

cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando que essa 

diligência também foi inexitosa, passo à análise dos demais pedidos 

formulados pela exequente. A exequente formula requerimento para 

intimação do executado para que indique bens de sua propriedade, sob 

pena de ato atentatório à dignidade da Justiça, tendo em vista que até a 

presente data não logrou êxito em descobrir bens passíveis de penhora. O 

pedido é pertinente e merece acolhimento com fundamento no art. 774, 

inciso V, c.c. seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se 

a executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique quais são e 

onde se encontram os bens de sua propriedade, sujeitos à penhora e 

seus respectivos valores, consignando que a omissão caracterizará ato 

atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o 

valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual e material. Caso não haja manifestação no prazo assinalado, 

intime-se a exequente para manifestação pelo mesmo prazo de 5 dias e 

tornem os autos conclusos para análise do requerimento alternativo de 

penhora de bens do estabelecimento comercial executado. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 16 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001378-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINA SAMPAIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 

ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 

cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 

bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 
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obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no ID 

13237894 . Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 12 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012290-98.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA TRUBIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001744-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. JULIA ALVES DOS SANTOS ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a fornecer transporte em 

UTI-MÓVEL até Sorriso-MT, necessário ao restabelecimento de sua saúde. 

Alega a reclamante que necessita realizar procedimento na cidade de 

Sorriso-MT em razão de ter sido acometida por Hemorragia Subaracnoide 

Traumática Aguda e não foi fornecido o transporte pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) por meio de UTI-móvel. Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar 

inaudita altera parte, compelindo os requeridos a submeterem ao 

favorecido o custeio do citado transporte. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, a 

reclamante foi acometida por Hemorragia Subaracnoide Traumática Aguda 

e precisa de tratamento adequado o que só é possível mediante a 

realização de procedimento em Cuiabá-MT, solicitada ao Poder Público. 

Contudo, a reclamante afirma ser desprovida de recursos financeiros 

suficientes para custear os procedimentos necessários para seu 

tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise 

da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o transporte através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetido ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que a 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE DE GESTANTE POR UTI MÓVEL E VAGA EM UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA – ARTIGO 196 DA CF/88 – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA – NECESSIDADE 

DO TRATAMENTO MÉDICO E TRANSPORTE ADEQUADO – 

DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. A saúde compete 

solidariamente à União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar 

qualquer desses entes federativos, conjunta ou isoladamente, para fins de 

obtenção de tratamentos que não integram a tabela do Sistema Único de 

Saúde. O art. 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a 

edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é 

pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso 

geradora de deveres para o Estado/Município/União e direitos para o 

cidadão. Deve ser mantida a sentença que julga procedente o pedido e 

ratifica a liminar determinando que Município de Ituiutaba providencie a 

transferência de gestante através de UTI Móvel para unidade hospitalar 

adequada quando evidenciada a necessidade com risco de morte em caso 

de não atendimento. (TJMG – AC 10342120050261001, 2ª Câmara Cível, 

rel. Des. Afrânio Vilela, j. 14.05.2013) AGRAVO REGIMENTAL EM 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE LIMINAR – REQUISITOS 

AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE EXAME DE URGÊNCIA – UTI MÓVEL 

– PERITO NA DEMORA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO 

PROVIDO. (TJMS – Agravo Regimental em MS 27519, 3ª Seção Cível, rel. 

Des. Rubens Bergonzi Bossay, j. 19.11.2007) Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante 

IMEDIATAMENTE, transporte em UTI-móvel até Sorriso-MT, com equipe 

médica, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as 

normas administrativas de regência. Deverá a Defensoria Pública, no 

prazo de 48 horas, juntar aos autos o orçamento do procedimento, sob 

pena de revogação da medida ora concedida. Consigne-se que, em caso 

de eventual descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio 

de verbas públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, 

nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja 

notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias 

necessárias, encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das 

providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e 

criminal da autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há 

como ser acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, se 

necessário em regime de plantão. Tangará da Serra, 16 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001381-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA GENOVEVA ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. MARIA GENOVEVA ALVES DE CASTRO ajuizou a presente ação 

de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando em síntese, que necessita do medicamento Oxcarbazepina 

600mg, necessário para o restabelecimento de sua saúde. Por essas 

razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado,lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da urgência própria 

ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo 

os requeridos a custearem o citado tratamento, sob pena de multa diária. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico informando que o 

medicamento não é disponibilizado pelo SUS. A Defensoria Pública, por 

meio da petição de ID 14146871, emendou a inicial juntando documento 

médico que informa que o medicamento pleiteado pode ser substituído por 

outro fornecido pelo SUS. DECIDO. De plano verifico não ser o caso de 

deferimento da liminar vindicada. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 

da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil 

de 2015. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do 

alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de 

confronto entre o caso em questão com o teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Instado a emendar a inicial a 

reclamante juntou aos autos documento assinado por médico informando 

que o medicamento pleiteado pode ser substituído por outro fornecido pelo 

SUS. A 1ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 

1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, estabeleceu 

alguns critérios para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de 

remédios fora da lista do SUS. De acordo com o citado julgamento, 

constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não 

incorporados na lista do SUS, desde que presente os requisitos: 1C 1. 

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou 

necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 

da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2- 2. Incapacidade 

financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 

3- 3. Existência de registro do medicamento da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). No caso em tela, a própria reclamante junta 

aos autos documento informando que o medicamento pleiteado pode ser 

substituído por outro fornecido pelo SUS. Nesse passo, não cumpriu a 

reclamante as exigências impostas pelo STJ nos autos do REsp nº 

1.657.156. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300, do Código 

de Processo Civil de 2015, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 

Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 

(art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001743-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS com 

pedido de medida de urgência consistente em determinar que a reclamada 

proceda a imediata exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, ao argumento de que o débito que ensejou a inscrição foi quitado. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo 

Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo 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. 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. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade de deferimento tutela de urgência, bem 

como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Com efeito, a reclamante informa nos 

autos que está sendo cobrada por débito no importe de R$ 368,89, 

vencido aos 13.9.2017, que foi pago com antecedência de 12 dias do 

vencimento. Os documentos juntados pelo reclamante dão suporte as 

suas alegações, uma vez que junta o boleto, com vencimento na data 

citada (Id 14186848). Assim, resta satisfatoriamente demonstrado, em 

juízo de rasa cognição, que efetivamente, encontra-se quitada a dívida 

que ensejou a negativação do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Em razão disso, revela-se muito mais prudente 

deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, se 

efetivamente o débito for desconstituído na sentença, a reclamante terá 

suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o 

pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir 

efeitos normalmente sem que isso implique em significativo prejuízo à 

empresa reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 

300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

medida de urgência a fim de determinar seja excluído o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, CDL entre outros), com relação ao débito objeto da presente 

demanda, lançado pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a 

também para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

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 
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audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 16 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR CONSTANTINO GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTER SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

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, designe-se audiência de 

conciliação, na forma do art. 53, §§ 1º a 3º, da Lei nº 9.099/95. Caso não 

haja composição amigável, o executado poderá ofertar embargos à 

execução em audiência. Se não forem ofertados embargos, poderá o 

credor desde logo exercer o direito de opção descrito no dispositivo em 

comento. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Por fim, defiro o pedido 

para determinar a inscrição do nome do executado nos cadastros 

restritivos de crédito, em relação ao débito executado nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

16 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010195-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BOTARO ABELHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. SOUZA DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica foi julgado procedente, determino a inclusão da 

sócia MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS no polo passivo da ação. 

Outrossim, tendo em vista 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. Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Tendo em vista 

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 infrutífera, passo à análise do requerimento para pesquisa de 

bens pelo sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, 

somente se justifica a requisição de informações à Receita Federal do 

Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios 

possíveis para obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. No caso dos 

autos, verifico que o credor justificou adequadamente a impossibilidade de 

obter tais informações por outros meios, tanto que foram efetivadas 

diversas diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais 

restaram infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a 

exigência descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o 

pedido. A requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme 

o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o 

cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando que essa 

diligência também foi inexitosa, defiro o pedido para pesquisa de bens 

imóveis junto ao sistema CEI-ANOREG. No entanto, como essa diligência 

também revela a inexistência de bens imóveis registrados em nome da 

executada, DEFIRO a penhora de bens na residência desta, 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. 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 é o entendimento do FONAJE: Enunciado 14: 

Os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não 
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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 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 e designe-se data para audiência de 

conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). Caso também a diligência de 

penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Sem prejuízo, defiro também o pedido 

para inclusão do nome da executada nos cadastros restritivos de crédito, 

com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 16 de julho de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84768 Nr: 4314-51.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUDSON FRANKLIN FELIPETTO MALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CAROLINA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA MARRAFON - 

OAB:OAB/DF37.798, MARCO AURELIO MARRAFON - OAB:OAB/DF 

37.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR VIANNA 

GOMES - OAB:2.713-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ R$ 518,87 

(quinhentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 142,02 (cento e quarenta e dois reais e dois centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86327 Nr: 122-41.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELIR ANTONIO ZARICHTA, JOCELIR 

ANTONIO ZAROCHTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 122-41.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: JOCELIR ANTONIO ZARICHTA e JOCELIR ANTONIO 

ZAROCHTA - ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jocelir Antonio Zarichta, Cpf: 

91408482991 Filiação: , brasileiro(a), Endereço:Av. Rio Grande do 

Sul,877-s, Bairro:Menino Deus, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, 

Atualmente em Lugar incerto e não Sabido.

Executados(as): Jocelir Antonio Zarochta - Me, CNPJ: 06991571000111 

Inscrição Estadual: 132712520, brasileiro(a), Endereço: Av. Rio Grande do 

Sul, 877-S, Bairro: Menino Deus, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, 

Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 16 de julho de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)da Central de Arrecadação

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003597-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA GEMIO DOS REIS GONCALVES OAB - SP134821 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO CASONATTO (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1003597-46.2017.8.11.0045. Vistos etc. I.Postergo a 

análise da tutela de urgência pleiteada para após a fase postulatória, haja 

vista a necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de 

que a concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do Juízo para sua concessão. Registre-se que o 

Requerido possui uma liminar em uma ação de interdito proibitório ajuizada 

contra o ora Autor, em defesa da posse do imóvel, em decorrência de um 

contrato de arrendamento anterior à arrematação, cujos questionamentos 

de validade serão depurados e passados pelo crivo do contraditório na 

ação respectiva. Apesar da parte autora mencionar que houve uma 

inconteste simulação contratual, tais argumentos não foram 

acompanhados de provas e a liminar deferida em favor do Requerido 

segue invicta no TJMT. Ademais, a infração ambiental mencionada é 

relativa a agrotóxico (quanto ao uso e à distância mínima de 100 metros 

das residências e o imóvel tem 29 hectares o que não impediria, a 

princípio, o uso da propriedade mesmo com a limitação). O próprio 

Município declarou no documento de fls. 174 (do PDF) que a única 

restrição agrícola é o respeito à distância de 100m (anexo XIII juntado na 

inicial), o que desvaloriza o argumento do próprio autor ao afirmar, 

peremptoriamente a proibição de cultivo. E não há provas de lesão e os 

demais argumentos (ao menos a maioria deles) se trata de um 

reavivamento da questão já enfrentada no interdito proibitório. Quanto ao 

uso irregular do solo ou falta de autorização para plantio, somente com a 

oitiva da parte contrária (como determinar o CPC) será possível conhecer 

os argumentos. II. Designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 30/07/2018, às 14h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 
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termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte requerida com 

relação à audiência e cite-a quanto aos termos da petição inicial. IV. O 

prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na 

data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁSSIO 

LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005049-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO ARDENGHI RIZZARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON MAIA ARCE RUSCHEL OAB - RS98041 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RIZZARDI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1005049-91.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: PAULO RENATO ARDENGHI RIZZARDI INVENTARIADO: 

GILMAR RIZZARDI Vistos etc. I. Defiro pedido de retificação do termo 

expedido pela secretaria, o qual qualifica a procuradora como 

compromissada (na verdade ela é procuradora do inventariante). II. No 

mais, quanto ao pedido de averbação nas matrículas dos imóveis que 

estão em nome da pretensa ex-companheira do falecido, temos que não 

há nos autos nenhuma informação fidedigna quanto a ocorrência da união 

estável ou ainda, o período que a mesma teria ocorrido. Assim, a 

discussão a respeito da propriedade dos bens e eventual direito sobre o 

mesmo deverá ser manejada nas vias ordinárias, dada a extensão da 

provas a serem produzidas, o que é inviável no rito do inventário. A 

juntada de certidão atualizada dos imóveis também é recomendável, até 

porque, consta em um dos bens alienação fiduciária em favor do Banco 

Bradesco, ou seja, a propriedade do bem (ainda que em caráter resolúvel) 

é de terceiro. III. Após, cumpra-se imediatamente o despacho inicial por 

completo. IV. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91859 Nr: 5749-26.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ESTEVAM DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AFONSO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 14.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ESTHER ZANCO - 

OAB:MT/17.442-A, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAÍS SILVA 

ESQUIAPATI, para devolução dos autos nº 5749-26.2013.811.0045, 

Protocolo 91859, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32517 Nr: 2268-94.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE TEREZINHA BUZANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

MARIO KAWAY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Balem - OAB:46.441/PR, 

Wanderley Antônio de freitas - OAB:30.575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os autos encontram-se aguardando o pagamento 

do Precatório, tendo em vista que, não houve a informação do pagamento 

do referido valor pelo TRF1. Outrossim, certifico que, como o depósito 

efetuado, será solicitado a conta única o vínculo dos valores aos autos 

para expedição do Alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119579 Nr: 327-65.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B/MT, SANDRO LANZARINI - OAB:11553/MT

 CÓDIGO 119579.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros 

encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada até 

o limite do crédito indicado na execução, por meio de penhora on line via 

BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Defiro, ainda, a pesquisa de bens móveis existentes em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD.

V. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) por meio do sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.

VI. Vindo aos autos informações acerca da efetivação de restrição sobre 

veículos, expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, 

depósito e avaliação.

VII. Defiro, ainda, o pedido de requisição das últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada. Para tato, expeça-se ofício 

eletrônico para a Receita Federal, através do Sistema INFOJUD, vez que 

não há qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte 

devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a 

vida privada da parte executada permanecerá intocada, e as informações 

patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do 

processo. Veja-se ainda que não forem localizados outros bens para a 

garantia da dívida.
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VIII. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo.

IX. Ao final de todo o expediente, intime-se a parte credora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

suspensão da execução.

X. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81001 Nr: 171-19.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO RENATO DORNELLES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 81001.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de f. 52 para o fim de autorizar a penhora/bloqueio sobre 

ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da 

parte executada, até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacenjud, que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a 

intimação da parte executada para os fins legais (art. 16, LEF), que pode 

se dar na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

III. A secretaria deverá se atentar para a seguinte disposição da LEF: “art. 

12 – (...) § 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao 

executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não 

contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante 

legal”.

IV. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

V. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de quinze 

(15) dias.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004110-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MAGNI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEI KLEIN OAB - SC36249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BORBA (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112904 Nr: 5444-71.2015.811.0045

 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: EVERALDO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 Certifico e dou fé que, até a presente data não houve depósito dos 

honorários periciais pela parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91733 Nr: 5619-36.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Vistos.

 1. Considerando que o artigo 151, inciso VI, do CTN, declara que o 

parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, não há óbice 

ao deferimento do pedido de suspensão da execução retro, porquanto 

decorrente, obviamente, de parcelamento do débito tributário.

2. Assim, em consonância com o art. 922 do CPC, aplicável à espécie em 

atenção ao art. 1º da Lei 6.830/80, declaro suspensa a presente 

execução quanto ao(s) crédito(s) objeto(s) do parcelamento anunciado 

pelo(a) exequente, durante o prazo concedido pelo(a) credor(a), a fim de 

que o(a)(s) devedor(a)(es) cumpra(m) voluntariamente a obrigação ou 

manifestação da parte autora pelo prosseguimento do feito.

3. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91732 Nr: 5618-51.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de execução fiscal em que o ente público acima 

descrito move em desfavor do(a)(s) executado(a)(s) supra identificado(a)

(s), todos qualificado(a)(s) nos autos.

2. À f. 49 a parte exequente pugna pela extinção e arquivamento do feito, 

anunciando a quitação do tributo pelo executado.

 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, já que 

extinta a dívida executada.

4. Sem sucumbência, por analogia ao artigo 26 da LEF.

5. Transitada esta em julgado, arquivem-se, após as baixas e anotações 

de estilo.

6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002515-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIENA GRAFICA & EDITORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BIANCHI PARMEGIANI OAB - SP277188 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MSD INFORMATICA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1002515-43.2018.811.0045. 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 audiência de conciliação no dia 19 de setembro de 

2018, às 9h30min. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à 

intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 

de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26193 Nr: 233-98.2008.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial por Banco Finasa S/A contra Antônio Carlos da Silva, para o 

fim de: a) CONDENAR o requerido a, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, realizar a entrega do bem depositado ou o equivalente em dinheiro; 

b) DECRETAR a resolução do contrato bancário celebrado; c) INDEFERIR o 

pedido de decretação da prisão civil do devedor, dado o obstáculo da 

Súmula Vinculante n.º 25 do STF; d) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, 

com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo 

Civil, CONDENO o requerido no pagamento de custas judiciais e de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho 

executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo 

tramitou.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

13 de julho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109978 Nr: 3925-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO TOPAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, HUMBERTO NONATO 

DOS SANTOS - OAB:, LEONARDO DE MATTOS - OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/PR 45.445

 INTIMO a parte executada acerca da expedição do alvará judicial 

eletrônico, bem com INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco)dias, decline se a empresa executada realizou a quitação integral 

da obrigação, cujo silêncio implicará em concordância quanto à extinção 

do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 2008-17.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEFERSON TOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 INTIMO as partes acerca do expedição de alvará de fls. 322/323, bem 

como INTIMO a parte Autora para que, no prazo de 10 (dez)dias, dê 

prosseguimento ao processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87239 Nr: 1048-22.2013.811.0045

 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: NATHAN VINICIUS BULLE, ARISTIDES DOLCI BULLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

HOSPITAL SÃO LUCAS, NELSON HASSEGAWA, NELSON SHWEIDSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/13.970-A, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:RS/83.410, Gislayne Aparecida 

Narciso Claro Bolonhese - OAB:MT/11.202

 Intimação das partes Requeridas para que no prazo de 10(dez) dias, 

efetivem o deposito judicial do valor dos honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97332 Nr: 3812-44.2014.811.0045

 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: DANIEL PIRES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE SR. OTAVIANO OLAVO PIVETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, André Pezzini - OAB:13.844-A/MT, 

GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:RS/83.410, VALTER LUCAS 

MARONEZI - OAB:17435/B/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Processo n.º 3812-44.2014.811.0045.

Providencie-se a alteração, nos registros do sistema APOLO, do polo 

passivo da lide, para o fim de constar corretamente a indicação da 

autoridade coatora como “Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde/MT”.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92389 Nr: 6248-10.2013.811.0045

 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: WLADIMIR VILMAR CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA PESSOA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 Processo n.º 6248-10.2013.811.0045.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 176 de 520



Tomando-se em consideração que foi proferida sentença de mérito, que 

ainda desafia recurso voluntário, conclui-se que está esgotada a atividade 

jurisdicional cognitiva, não mais sendo lícito ao juiz inovar no processo [art. 

494 do Código de Processo Civil]. A questão relacionada à partilha do bem 

imóvel, objeto da matrícula n.º 14506, e possível liquidação por perdas e 

danos, decorrente da alienação forçada em leilão do bem, deve ser 

equacionada em sede de cumprimento de sentença.

Apenas como forma de concretizar o contraditório, proceda-se à 

intimação da requerente a respeito das informações e documentos 

apresentados pelo autor, juntados nas fls. 1013/1018 dos autos. Após, 

cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 1001 dos 

autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104060 Nr: 825-98.2015.811.0045

 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: MARIA ELSA ALBINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO MIRANDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 825-98.2015.811.0045.

Cuida-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO em que a herdeira do ‘de cujus’ Hélio 

Miranda e Silva pretende a partilha do acervo patrimonial existente.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a inventariante manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional, pois em conformidade com o 

que alegou promoveu, na via extrajudicial, o inventário.

Por via de consequência, considerando-se que o inventario dos bens 

deixados em virtude do falecimento do ‘de cujus’ se concretizou, 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106719 Nr: 2180-46.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILDA PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS contra Ademilda Pereira Barbosa e, como 

consequência direta, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Preclusa esta decisão judicial, com fundamento 

no conteúdo normativo do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil/2015, 

DETERMINO que se providencie o pagamento da quantia em dinheiro, 

estabelecida nos cálculos, mediante Requisição de Pequeno Valor a ser 

cumprida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 10416 Nr: 1816-94.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATUCHO AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT, 

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 203/2004.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa formulada por 

Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde - CooperLucas contra 

Catucho Agropecuária Ltda., em que visa a compelir o executado a 

efetivar o pagamento da quantia em dinheiro materializada no título de 

crédito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil, com a finalidade de 

efetivar a liquidação integral da dívida (fls. 300/302) e que a companhia 

exequente, logo em seguida, manifestou, de forma expressa, que a 

executada realizou a liquidação integral da dívida (fl. 308). Portanto, diante 

desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 

313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste débito 

remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38772 Nr: 3809-31.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO ALVES DO SANTOS, FABIO 

PRANDINE MOLEIRO, RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 INTIMO as partes acerca da juntada do novo cálculo de fl. 305/307, para 

manifestarem no prazo comum de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13166 Nr: 1962-04.2004.811.0045

 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: ROSANE MARIA ZEK, RUDINEI ZEK, VIVIANE MARIA 

ZEK, VANDERLEI ZEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1962-04.2004.811.0045.

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

a juntada da certidão negativa de débitos da Fazenda Pública Estadual, 
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expedida pela PGE/MT, e da Fazenda Pública Nacional. Após, venham 

conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35741 Nr: 759-94.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO MIGUEL FUMAGALLI, MARILENE LECI 

FUMAGALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERÊNDIRAH MÁXIMA DE 

BALBINO E TRINDADE - OAB:MT/22.046-O, RAFAELA DJOANA 

CAVALLI - OAB:19.910/O, SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - 

OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Processo n.º 759-94.2010.811.0045.

Na etapa de liquidação de sentença, por arbitramento, as despesas 

relativas ao pagamento dos honorários do perito devem ser suportados 

pelo devedor. O Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, 

firmou a compreensão, através do julgamento do Recurso Especial n.º 

1.274.466/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, de 

que: “(…) (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais’ (…)”. Por conseguinte, RECONSIDERO EM PARTE a 

decisão judicial arquivada nas fls. 343/344 dos autos, para o fim de 

ESTABELECER que as despesas da remuneração do ‘expert’ deverão ser 

arcadas pela empresa requerida que deverá ser intimada para, logo após 

a indicação do valor dos honorários, promover o depósito do valor em 

Juízo.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada nas fls. 343/344 dos 

autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114680 Nr: 6507-34.2015.811.0045

 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: EDVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 6507-34.2015.811.0045.

Proceda-se a intimação do requerido para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste a respeito do pedido de utilização de prova emprestada 

e de juntada de documentos formulado pelo autor nas fls. 345/357 dos 

autos. Após, venham os autos conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2563 Nr: 540-67.1999.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Luiz Biondo - 

OAB:11.973/MT, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT, 

RITA CRISTINA PENHA E ROSA - OAB:10.154, SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Processo n.º 540-67.1999.811.0045.

Considerando-se a complexidade concreta dos trabalhos inerentes a 

realização da prova pericial, com fundamento no conteúdo do art. 465, § 

3.º do Código de Processo Civil, ARBITRO honorários periciais ao perito no 

valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Intime-se o perito acerca do 

conteúdo da presente decisão judicial. Intime-se a requerida para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, efetive o depósito em juízo da integralidade do 

valor dos honorários do perito [art. 95, § 1.º do Código de Processo Civil], 

sob pena de decretação da perda da prova.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1596 Nr: 2-57.1997.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Processo n.º 2-57.1997.811.0045.

Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos 

embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, 

de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça 

determinada decisão judicial ou sentença [art. 1022 do Código de 

Processo Civil]. A situação de omissão, que motiva a formulação dos 

embargos de declaração, constitui a total ausência de referência, no 

âmbito da decisão judicial, sobre ponto fundamental da lide (questões de 

direito relevantes para decisão de mérito) que o juiz deveria se pronunciar 

[art. 1022, inciso II do Código de Processo Civil].

Os embargos de declaração não podem ser utilizados com o objetivo 

exclusivo de promover a modificação do julgado e provocar a reabertura 

da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o acerto ou 

desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — sob pena 

de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de recurso. 

Este é o entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Augusto 

Supremo Tribunal Federal [cf.: STF, Emb. Decl. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. 

no RExtr com Ag n.º 887.865/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Dias Toffoli, j. 

30/06/2017; STF, Emb. Decl. na Recl n.º 25.382/DF, 2.ª Turma, Rel.: Min. 

Edson Fachin, j. 19/05/2017].

Pois bem. Da análise minuciosa do material cognitivo produzido no 

processo, denota-se que a decisão judicial prolatada, não revela a 

existência de qualquer ponto obscuro, omissão, contradição ou erro 

material, pois examinou todas as questões de direito relevantes para a 

decisão.

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente lançado.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

[art. 1026 do Código de Processo Civil].

Cumpra-se integralmente a decisão judicial proferida no processo que 

tramita em apenso

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90087 Nr: 3970-36.2013.811.0045

 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: ADELAR MOMBACH, JULIANA MOMBACH, MICHELLI 
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MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, 

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA, BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:15110-A, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:MT 9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JACÓ 

CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, MARIA EMILIA GONÇALVES DE 

RUEDA - OAB:PE/23.748, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Processo n.º 3970-36.2013.811.0045.

Apenas como medida de prudência, como forma de evitar posterior 

alegação de nulidade, proceda-se nova intimação da empresa requerida 

Calça Larga Transportes Ltda. – ME para que, no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, comprove a distribuição das deprecatas perante os Juízos 

Deprecados, registrando-se que a ausência de manifestação e 

comprovação da distribuição das missivas acarretará na perda da prova.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87117 Nr: 920-02.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial ajuizada Gonçalino Fernandes contra Antonio Sergio Clemente, 

para o fim de CONFIRMAR, na sua feição integral, a tutela de urgência 

precedentemente concedida e, como corolário natural:a) CONDENAR o 

requerido na obrigação de fazer, consistente na transferência da 

propriedade da motocicleta Honda/XLR 125, objeto do contrato firmado 

entre as partes, junto ao DETRAN/MT, e, como consequência direta, 

DETERMINAR que a presente sentença, após o trânsito em julgado, 

produza todos os efeitos da declaração não emitida e sirva como 

instrumento de transferência para registro administrativo [art. 501 do 

Código de Processo Civil];b) CONDENAR o requerido à restituição dos 

valores que o requerente despendeu a título de licenciamento, seguro 

obrigatório e IPVA que recaíram sobre o bem, entre a data da realização 

do negócio e a efetiva transferência da titularidade junto ao órgão de 

trânsito, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, 

contabilizada a partir do desembolso, e juros moratórios na ordem de 12% 

ao ano, contados a partir da data da citação;c) INDEFERIR o pedido de 

indenização por danos morais;d) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito.Pelo princípio da sucumbência, 

dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá 

arcar, o requerido, com 70% das custas processuais e o requerente com 

os demais 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 

2.º do CPCl, CONDENO o requerido no pagamento de honorários de 

advogado, arbitrados na proporção de 20% do valor da causa, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte do advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou.Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais, infligido ao 

requerente, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do CPC].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas 

do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2737 Nr: 622-98.1999.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIA MARIANA DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:5.424-B

 Compulsando o processo, é possível divisar que foi celebrada transação 

civil, homologada por sentença, instante em que as partes litigantes 

estabeleceram que a propriedade do bem imóvel, localizado na Rua Giruá, 

n.º 397 (numeração antiga), chamado Lote 5, Quadra 35, Setor 4, deveria 

se efetivar em regime de condomínio, na proporção de 50% para cada 

uma das partes (autora e réu) e que a responsabilidade pelo pagamento 

de obrigações tributárias do bem imóvel seria rateada, em idênticas 

proporções. A decisão judicial proferida ordenou que o Município de Lucas 

do Rio Verde/MT efetivasse o registro da propriedade do bem imóvel, no 

banco de dados da Municipalidade, em consonância com os termos do 

acordo — o que, ao que tudo indica, malgrado o Município de Lucas do Rio 

Verde/MT não tenha respondido ao ofício expedido (fl. 203), de fato, se 

concretizou.A transação civil, celebrada entre as partes litigantes, mesmo 

que homologada judicialmente, como é elementar, não detém a capacidade 

de irradiar efeitos ‘erga omnes’ e, portanto, não pode aproveitar ou 

prejudicar terceiros que não participaram da relação jurídica de direito 

processual (‘res inter alios acta, allis nec prodest nec nocet’). O Município 

de Lucas do Rio Verde/MT, credor da obrigação tributária, referente ao 

IPTU, à míngua da existência de lei autorizadora, não pode ser 

compelido/obrigado a concretizar a tributação de um único bem imóvel de 

maneira fracionada. Autora e requerido, na hipótese concreta, são, devido 

ao regime de condomínio, responsáveis tributários solidários pelos 

impostos incidentes no bem imóvel. Eventuais pagamentos efetivados “a 

maior” por uma das partes e a existência de direito a restituição, deve ser 

dirimido em demanda própria. Insatisfações dos condôminos quanto ao 

regime de comunhão devem ser solucionadas através da extinção do 

condomínio ou por meio do desmembramento do bem, caso possível. 

INDEFIRO, portanto, o pedido formulado pelo réu na petição juntada nas fls. 

210/211 dos autos.Arquive-se o processo. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110971 Nr: 4407-09.2015.811.0045

 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: EDO SCHCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Processo n.º 4407-09.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Edo Schch contra Tim 

Celular S/A, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de liberação da quantia depositada no processo, bem 

prol do exequente.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105987 Nr: 1787-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTMV, JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com lastro no teor do art. 528, § 3.º do Código de 

Processo Civil, DECRETO da prisão civil do executado Milton Machado 

Viniski, pelo prazo de 90 (noventa dias), como forma de compeli-lo ao 

pagamento da quantia em dinheiro exigida.Expeça-se mandado de prisão 

civil, registrando-se o valor total da dívida, que deverá corresponder a 

quantia em dinheiro de R$ 12.288,31 (doze mil, duzentos e oitenta e oito 

reais e trinta e um centavos) que, no caso concreto, equivale ao valor das 

prestações alimentares, devidas entre os meses de dezembro de 2014 a 

maio de 2018, e das despesas médicas, transporte e mensalidade 

escolares e outras de despesas extraordinárias, vencidas entre janeiro a 

dezembro de 2016.DETERMINO a inclusão da ordem judicial de prisão civil 

no Banco Nacional de Mandados de Prisão, com prazo de validade de dois 

anos, contados da data em que o credor integralizar dezesseis anos de 

idade [art. 206, § 2.º c/c o art. 198, inciso I, ambos do Código 

Civil].Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida 

atualizada, referente ao valor das prestações alimentares, devidas entre 

os meses de dezembro de 2014 a maio de 2018, e das despesas médicas, 

transporte e mensalidade escolares e outras de despesas extraordinárias, 

vencidas entre janeiro a dezembro de 2016, para fins de apontamento de 

protesto e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes [art. 517 

e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].Expeça-se ofício ao 

INSS, com o objetivo de requisitar a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, 

de informações sobre eventuais valores de salário-contribuição e de 

benefícios previdenciários ou assistenciais, auferidos pelo devedor. 

Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, com o intuito de requisitar a 

remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de informações sobre a existência de 

saldo de FGTS, depositado em nome do executado.Intime-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de julho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105988 Nr: 1788-09.2015.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TTMV, JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1788-09.2015.811.0045.

Como forma de evitar-se a cobrança em duplicidade de valores, 

ESTABELEÇO que a quantificação do valor total da ação de execução 

deve se limitar as prestações vencidas nos meses de março de 2013 a 

novembro de 2014, abatidos os pagamentos parciais realizados e 

reconhecidos na sentença de mérito proferida na ação de embargos à 

execução.

Proceda-se à intimação do executado, através do advogado constituído na 

ação de embargos à execução, via DJe, e mediante a expedição de carta 

precatória, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

juntada na fl. 55 dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize 

o pagamento integral do saldo devedor, acrescido de custas judiciais [art. 

523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, 

independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de Processo 

Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118427 Nr: 8647-41.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO RAUL VUADEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNH DO BRASIL S/A - IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 Processo n.º 8647-41.2015.811.0045.

Conforme decisão judicial proferida no âmbito do incidente de impugnação 

à assistência judiciária gratuita n.º 700-96.2016.811.0045, código 120320, 

restou decidido que o embargante, dado a sua condição financeira, deve 

ser beneficiado com a assistência judiciária gratuita (fl. 154). Portanto, 

considerando-se que a carta precatória foi devida devido a ausência do 

pagamento das despesas de locomoção do meirinho, DETERMINO a 

expedição de nova carta precatória à Comarca de Peixoto de Azevedo, de 

acordo com os termos da decisão judicial de fl. 158 dos autos, 

registrando-se, de maneira expressa, que o embargante litiga sob o palio 

da assistência judiciária gratuita.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83967 Nr: 3478-78.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME, ILIANO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n.º 3478-78.2012.811.0045.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem sobre o conteúdo da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86858 Nr: 656-82.2013.811.0045

 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: MIRIAM VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 656-82.2013.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas no 

sistema InfoSeg e APOLO, com o fito de obter informações a respeito da 

identificação pessoal e de possíveis referencias de endereço do réu. Em 

conformidade com o resultado das consultas realizadas, que seguem em 

anexo, foi possível verificar que uma pessoa com nome de “Alberto 

Pereira Lima” e endereço idêntico ao informado na petição inicial deste 

processo, responde a ação penal n.º 3133-78.2013.811.0045, código 

89231. Este magistrado determinou à assessoria de gabinete que 

realizasse buscas junto a escrivania da Quarta Vara Criminal da Comarca 

de Lucas do Rio Verde/MT, instante em que se obteve cópia do título de 

eleitor, da carteira de identidade e do CPF da pessoa de “Alberto Pereira 

Lima”, conforme cópias que seguem no anexo.

Portanto, como forma de verificar os dados identificadores da identidade 

do réu, intime-se a autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, com base 

nos documentos anexos, manifeste se a pessoa com nome de “Alberto 

Pereira Lima”, a que faz menção os documentos obtidos, corresponde 

efetivamente a pessoa do réu deste processo.
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Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88647 Nr: 2537-94.2013.811.0045

 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: RAQUEL FRANCISCA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2537-94.2013.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada na fl. 82 dos autos. 

Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40806 Nr: 1111-18.2011.811.0045

 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: SALDANHA GONÇALVES DA SILVA, MARLY FÁTIMA 

HENNING JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERI JOSÉ JANDREY, MARLY FÁTIMA 

HENNING JANDREY, PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, 

SALDANHA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, 

VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano Miquelin - 

OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, FLAVIO CALDEIRA BARRA - OAB:4269/RO, 

VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 Processo n.º 1111-18.2011.811.0045.

Proceda-se a intimação da reconvinte Marly Fátima Henning Jandrey para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação à 

reconvenção apresentada nas fls. 695/711 dos autos.

Proceda-se a intimação do autor Saldanha Gonçalves da Silva para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o teor da certidão 

encartada na fl. 744 dos autos, e promova o andamento do processo, 

indicando o endereço do réu Albery José Jandrey.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87488 Nr: 1317-61.2013.811.0045

 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: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HANN, GRITERRA MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDREIA LEHNEN - OAB:, ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949/MT

 Processo n.º 1317-61.2013.811.0045 – CÓD. 87488.

Tendo em vista o teor da certidão retro, DESTITUO o digno perito Dr. Guido 

V. Cespedes do encargo a ele conferido, e NOMEIO como perito nos autos 

o ilustre médico, Dr. Fernando da Hora Silva, que deverá realizar a perícia 

no dia 27/08/2018, às 17h00min.

Intimem-se as partes e seus advogados/procuradores, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Fernando da Hora Silva 

(endereço na certidão retro), cujo endereço deverá constar no mandado, 

a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia.

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.

Considerando-se a complexidade concreta dos trabalhos inerentes a 

realização da prova pericial, com fundamento no conteúdo do art. 465, § 

3.º do Código de Processo Civil, ARBITRO honorários periciais ao perito no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

 Intime-se o perito acerca do conteúdo da presente decisão judicial.

 Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive o 

depósito em juízo da integralidade do valor dos honorários do perito [art. 

95, § 1.º do Código de Processo Civil].

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de julho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004392-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004392-52.2017.8.11.0045. Através do Ofício Circular n.º 

02/2018-DAP, de 10/01/2018, foi comunicado que a Primeira Seção do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar, sob o regime dos 

recursos repetitivos, o julgamento do Resp. nº 1.692.023/MT, Resp. nº 

1.699.851/TO e EREsp. nº 1.163.020/RS, e, ao mesmo tempo, 

determinou-se o sobrestamento do andamento de todos os processos 

pendentes, individuais e coletivos, que tratem do Tema 986: “Inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS”. Portanto, diante desta moldura, 

considerando-se que a presente demanda se encaixa na hipótese 

prevista no âmbito do Tema 986, do Superior Tribunal de Justiça, 

Determino a suspensão do processo, até ulterior deliberação da Corte 

Superior de Justiça. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de julho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002747-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOCIR SCHLEMMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002747-55.2018.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, depreende-se que não subsistem 

indícios mínimos que tenham a capacidade de demonstrar a pré-existência 

de negócio jurídico, celebrado entre o requerente e a empresa requerida. 

Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar que o 

autor formulou reclamação perante o Procon e, inclusive, ajuizou ação 

declaratória e indenizatória, com a finalidade de impugnar a dívida e a 

inscrição no cadastro de inadimplentes, obtendo decisão judicial liminar 
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favorável. Portanto, diante desta moldura, como forma de concretizar a 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e evitar a 

exigência de impor-se o dever de demonstração de fato negativo, 

conclui-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que existem 

veementes indicativos de que a inscrição do nome do requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito não se efetivou de modo regular — o 

quê dá vigor à plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). D’outra 

banda, de suma importância enfatizar, também, que a permanência do 

registro do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, até o 

julgamento final da lide, pode acarretar dano à reputação e, ao mesmo 

tempo, em restrição de acesso ao crédito, de maneira que a demora da 

prestação jurisdicional pode comprometer o direito de proteção à 

privacidade [art. 5.º, inciso X da CRFB/88; Lei Complementar n.º 105/2001], 

de acesso, de retificação e de complementação de informações [art. 5.º, 

inciso XXXIII da CRFB/88; Lei n.º 9.507/1998] e de defesa da dignidade da 

pessoa humana [art. 3.º, inciso III da CRFB/88] e, inclusive, pôr em 

situação de risco concreto a eficácia do provimento principal (‘periculum in 

mora’). Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a 

plausibilidade do direito invocado — caracterizado pela circunstância de 

que a existência da dívida está sendo debatida na seara judicial, pautados 

em fundamentos fático-jurídicos satisfatórios — (‘fumus boni iuris’) e o 

perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo risco 

que a permanência do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

pode catalisar — (‘periculum in mora’), se encontram perfeitamente 

configurados, penso que a concessão do pedido liminar é medida que se 

impõe. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para 

o fim de Determinar que a companhia requerida providencie a exclusão do 

nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, com relação 

às obrigações jurídicas ‘sub judice’, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da 

realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da 

manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. 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 19 de setembro de 2018, às 

10horas. Intime-se o requerente. Proceda-se à citação e à intimação da ré. 

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 13 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.: 36700 Nr: 1736-86.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES ROSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VIVAN - 

OAB:OAB/MT 24885/O

 Vistos etc.,

O recuperando, por meio de advogado constituído, requereu a saída da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para a Comarca de Diamantino/MT, no 

período de 13/07/2018 a 20/07/2018, para visitar a sua mãe, que se 

encontra enferma.

Instado, o Ministério Público manifestou favoravelmente (fl. 174).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que não se trata da hipótese de saída temporária 

prevista no artigo 122 e seguintes da Lei de Execução Penal, vez que o 

recuperando não se encontra em unidade prisional.

O regime semiaberto, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por não 

haver estabelecimento penal adequado, importa na imposição de 

condições ao recuperando para cumpri-las na sua residência.

Assim sendo, salvo melhor juízo, tenho ser o caso de flexibilização das 

condições impostas ao recuperando para que ele possa se ausentar 

desta Comarca no período solicitado.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, observo que o recuperando pretende 

se deslocar para a Comarca de Diamantino/MT para visitar sua genitora, 

que se encontra enferma.

Observo, outrossim, que o recuperando indicou o endereço em que 

poderá ser localizado na Comarca de Diamantino/MT.

Pois bem.

Entendendo ser a motivação plausível e atender os fins da pena, 

proporcionando a reinserção social e familiar, tenho que o pedido em 

apreço deve ser deferido.

Ademais, o Ministério Público manifestou favoravelmente.

ISSO POSTO, em caráter excepcional e provisório, autorizo o recuperando 

EURIDES ROSA DE CARVALHO, qualificado nos autos, a se ausentar da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para o fim de se deslocar para a 

Comarca de Diamantino/MT, no período de 13/07/2018 a 20/07/2018, 

ocasião em que deverá cumprir as condições no endereço informado nos 

autos.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Comunique-se a direção do CDP de Lucas do Rio Verde/MT.

No mais, cumpra-se o despacho de fl. 268.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 117419 Nr: 8072-33.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A/MT

 Vistos etc.,

O recuperando, por meio de advogado constituído, requereu autorização 

para participar da festa de 15 anos de sua filha Gaby Callai, no dia 21 de 

julho de 2018, no período noturno, no centro de eventos “Pura Magia”, 

localizado nesta cidade (fls. 66/68). Acostou os documentos de fls. 69/78.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável (fls. 79).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que não se trata da hipótese de saída temporária 

prevista no artigo 122 e seguintes da Lei de Execução Penal, vez que o 

recuperando não se encontra em unidade prisional.

O regime semiaberto, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por não 

haver estabelecimento penal adequado, importa na imposição de 

condições ao recuperando para cumpri-las na sua residência.

Assim sendo, salvo melhor juízo, tenho ser o caso de flexibilização das 

condições impostas ao recuperando para que ele possa se ausentar da 

suA residência no período noturno.

Pois bem.

 Analisando detidamente os autos, verifico que o recuperando comprovou 

a realização de festa de aniversário de 15 anos de idade de sua filha 

Gaby Callai, no dia 21 de julho de 2018, no período noturno, no centro de 

eventos “Pura Magia”, localizado nesta cidade.

Festa de aniversário de 15 anos de idade de uma menina, 

tradicionalmente, não é um evento comum, mas sim um momento familiar 

muito especial e importante, ainda mais para um pai.

Assim sendo, e entendendo atender os fins da pena, de modo a 

proporcionar a reinserção social e familiar do apenado, tenho que o pedido 

deve ser deferido.

ISSO POSTO, em caráter excepcional e provisório, autorizo o recuperando 

MARCELO DIAS DE SOUSA, qualificado nos autos, a se ausentar da sua 
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residência no dia 21 de julho de 2018, das 19h:00min até 24h:00, para o 

fim de participar da festa de aniversário de 15 anos de idade da sua filha 

Gaby Callai, sem prejuízo do cumprimento das demais condições do regime 

semiaberto.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Comunique-se a direção do CDP de Lucas do Rio Verde/MT.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001739-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001739-43.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos 

para sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 09 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA TENORIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001833-88.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SANTOS BARROS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001724-74.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 9 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001819-07.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCINEIA DA SILVA RIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001818-22.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 
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consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. DE JESUS ALVES GUEDES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001803-53.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000078-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CAMARGO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000078-63.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: LEILA CAMARGO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório. 

Analisando detidamente aos autos, verifico que o requerido não foi 

intimado pelo DJE da decisão que determinou o cumprimento de sentença, 

apesar de o gestor judiciário ter realizado nova publicação da decisão, 

conforme certidão de id. 1080032, o ato torna-se inválido, uma vez que foi 

realizado após o ingresso da impugnação ao cumprimento de sentença. 

Posto isso, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, devendo 

ser realizada nova intimação da parte executada quanto a decisão que 

determinou o pagamento id 9269874, inclusive com a concordância da 

parte exequente (id. 12237208). Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 19 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000078-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CAMARGO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000078-63.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEILA CAMARGO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Inicialmente, 

determino que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. 2. Intime-se a parte devedora, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme 

cálculo apresentado no Id. 9234204, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

523, § 1º). 3. Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

acerca da penhora realizada. 4. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 19 

de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CORREA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001806-08.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003292-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINO M. PEDROZO & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 28/08/2018. às 15:15 horas, devendo comparecer ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 184 de 520



ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001569-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 28/08/2018. às 15:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CRUZ (REQUERIDO)

JOSIE DA SILVA HIRT (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 28/08/2018. às 15:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO 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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000994-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO ALVES MOREIRA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira 

Reclamada, arguida pela segunda Reclamada, pois estamos diante da 

responsabilidade solidária entre as partes, conforme art. 18 do CDC. 

Dessa feita, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeitada a preliminar arguida 

pela requerida, passo ao mérito. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais, proposta por FRANCISCO ALVES 

MOREIRA, alegando, em síntese, que na data de 05/07/17, adquiriu através 

do site da Requerida, pedido nº 121557212, um computador no valor de 

R$499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais). Afirma que o endereço 

de entrega era o de Lucas do Rio Verde, mas que a Requerida enviou 

mensagens indicando para que o produto fosse retirado na loja de 

Rondonópolis. Não tendo alternativa, ainda procurou o PROCON para 

tentar resolver a questão porém não obteve êxito. Assim, requer a 

imediata entrega da mercadoria e condenação das rés por danos morais. 

A 1ª Reclamada (Via Varejo), apesar de representada por preposto na 

audiência de conciliação, deixou decorrer em branco prazo para 

contestação. Em contestação, a 2ª Reclamada, além da preliminar de 

ilegitimidade da parte Via Varejo, contesta de forma genérica, não 

trazendo aos autos provas que contrariem as alegações da parte Autora. 

Inicialmente, 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 às reclamadas provarem a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedoras de serviços, 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. Feita a inversão do ônus da 

prova, tenho que a reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a 

contestação inibir o fato constitutivo do direito da parte reclamante trazido 

com a exordial, e nem provar o que afirmou com a defesa. Pois bem, 

analisando detidamente os autos e compulsando as provas produzidas, 

bem como as afirmações das partes litigantes, tenho que assiste razão 

parcial à parte autora. Dessa feita, em que pese as alegações em 

contestação, tenho que o serviço oferecido pela reclamada passa a 

certeza para o consumidor de segurança no negócio. Certamente que o 

consumidor se sente atraído pela compra, uma vez que intermediando o 

negócio está uma renomada empresa, a qual se presume que garantirá 

uma compra segura. Assim, tenho que a parte autora demonstrou 

suficientemente o alegado quanto da não entrega do produto conforme o 

anunciado, por outro lado, a Reclamada apresentou meras alegações, não 

trazendo aos autos provas que contrariassem as alegações da parte 

autora. Logo, o réu não trouxe prova alguma de suas articulações 

fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Com efeito, embora não seja 

vendedora do bem, mas sim canal de intermediação entre comprador e 

vendedor, é cristalino que a reclamada insere na qualidade de fornecedor, 

eis que propiciaram intermediação para realização do negócio (aquisição 

de mercadoria). É fato, portanto, que a reclamada contribuiu para os 

prejuízos causados à parte reclamante, uma vez que, prestando serviços 

de intermediação, também assumiu o risco pelo insucesso do negócio, 

emergindo, com isso, o dever de indenizar. Em se tratando de relação de 

consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da 

cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual 

direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço 

prestado pela reclamada, por falta dos deveres de diligência e segurança, 

incidindo ao caso a regra da responsabilidade civil objetiva estabelecida 

no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. É medida de rigor, 

portanto, a restituição dos valores pagos pela reclamante ou a entrega do 

produto adquirido. Imperioso destacar que, conforme mencionado 

anteriormente, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa 

pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, 

em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever 

de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade 

com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, 

senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa das 

reclamadas no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pelas reclamadas culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 
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garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” 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. Ademais, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderiam ter 

solucionado o problema administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial, para o fim de: A) CONDENAR as Reclamadas a 

entregarem o produto ora em apreço para o Reclamante, em seu 

endereço, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento, até o 

limite de alçada dos Juizados Especiais; B) CONDENAR as Reclamadas a 

pagarem a Reclamante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

solidariamente, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da data da 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, 06 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 CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionada ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de julho de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-27.2017.8.11.0045

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:

JOILSON MATTOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000158-27.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

JOILSON MATTOS NOGUEIRA Visto. Defiro a busca de endereço do 

requerido Joilson Matos Nogueira CPF 041.055.201-13, no sistema 

INFOJUD. Para a realização de busca de endereço pelo Sistema SIEL é 

necessário o nome da mãe, data de nascimento ou o numero do titulo de 

eleitor, informações que não são existem nos autos para localização do 

endereço do executado. Caso a busca seja frutífera, intime-se o requerido 

no endereço encontrado designando nova audiência de conciliação. Caso 

a busca seja infrutífera, intime-se o requerente para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 09 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011119-10.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESMO ANDRADE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011119-10.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: ESMO ANDRADE 

FERREIRA EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 
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créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes do STJ no 

sentido de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010611-30.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SANTANA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010611-30.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: ROBERTO SANTANA 

MACEDO EXECUTADO: OI S.A Visto. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes do STJ no 

sentido de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI DE MELO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000165-19.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA ROSELI DE 

MELO SANTOS REQUERIDO: OI MOVEL S.A Visto. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes do STJ no 

sentido de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO)

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização 

dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionada ao procedimento acima. Lucas do 

Rio Verde - MT, 16 de julho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001344-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ JORGE THEMER OAB - SP94253-D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO (EXECUTADO)

AGRODAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO (EXECUTADO)

ALISSON LUIZ DALMASO (EXECUTADO)

ALESSANDRO DALMASO (EXECUTADO)

ALDERI MARCOS DALMASO (EXECUTADO)

DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001344-51.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 109.670,44; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL 

LTDA Parte Ré: EXECUTADO: AGRODAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA - 

EPP, ALISSON LUIZ DALMASO, DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO, 

ALESSANDRO DALMASO, GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO, ALDERI 

MARCOS DALMASO, SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO Impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para depositar o 

complemento da diligência no valor de R$ 240,00 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. LUCAS 

DO RIO VERDE, 16 de julho de 2018. Atenciosamente, CRISTINA VARGAS 

REIS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96949 Nr: 3499-83.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
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LTDA - ME, ELDER LUIZ BIAZUS, ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92877 Nr: 158-49.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MIGUEL HOFFMANN, LIRINEU 

CARLOS HOFFMANN, ANEMARI ABEL HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31647 Nr: 1727-61.2009.811.0045

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE, a Ação de Depósito, devendo o 

requerido entregar a coisa ou efetuar o pagamento do débito devidamente 

atualizado.Condeno o Requerido nas custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios, que, na forma do § 8.º do art. 85 

do NCPC fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos 

monetariamente.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 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

 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 das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112294 Nr: 5085-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELILIA FRANCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG

 Impulsiono os autos com a manifestação do perito, de pp.99/102, 

manifestem-se as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106666 Nr: 2147-56.2015.811.0045

 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: IZAIAS SILVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Impulsiono os autos com a manifestação do perito, de pp.109/112, 

manifestem-se as partes.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (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, 16 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108519 Nr: 1553-80.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVdSB, CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, para que tome ciência da decisão de fl. 70 a qual mantem a prisão 

decretada pelo prazo e sob as condições constantes na decisão de fls. 

50/51 - vs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108519 Nr: 1553-80.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVdSB, CPdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em que pese o teor do pedido à fl. 67, por meio do qual o executado 

postula o chamamento do feito à ordem com expedição de alvará de 

soltura, de rigor a manutenção da prisão efetivada às fls. 62/64.

 Isso porque, consoante constara da fl. 45, a ciência ao executado, 

acerca do pedido de cumprimento de sentença, fora encaminhada para o 

endereço constante da inicial, como sendo de sua titularidade, não 

obstante, tal fora informado pelo próprio executado, à época autor da 

ação de conhecimento.

 No entanto, o cumprimento do ato restou infrutífero por desídia do próprio 

executado que não atualizou perante o Juízo, o endereço para ciência 

acerca dos atos processuais.

 Os fatos acima narrados encontram-se corroborados pela certidão 

exarada à fl. 53, em que a Sra. Oficial de Justiça expressamente certificou 

a inviabilidade de cumprimento inicial do mandado de prisão expedido nos 

autos, em razão da mudança de endereço pelo executado.

 Ante o exposto e sendo factível que a intimação de fl. 46 foi considerada 

válida, em razão dos fundamentos supramencionados, não há que se falar 

em chamamento do feito à ordem, motivo pelo qual deixo de acolher o 

pedido à fl. 67 e mantenho a prisão civil dantes decretada pelo prazo e 

sob as condições constantes da decisão de fls. 50/51-vs.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108519 Nr: 1553-80.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVdSB, CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição, conforme determinado pela Portaria n.º 

002/2016/GAB/1º Vara, datada de 03 de Agosto de 2016.

 Analisando os presentes autos, verifica-se que, imediatamente antes de 

serem eles conclusos ao gabinete para o início dos trabalhos 

correicionais, já fora proferido provimento jurisdicional que, ainda, 

encontra-se pendente de cumprimento pela parte ou impulsionamento pela 

Secretaria Judicial.

 Diante do exposto, determino que seja cumprida a 

decisão/despacho/sentença anteriormente proferida.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000011-10.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA VITORIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DESPACHO Processo: 1000011-10.2016.8.11.0021. AUTOR: SEBASTIAO 

FERREIRA VITORIA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc... 

Considerando que o Art. 345 II do CPC determina que não se aplicam os 

efeitos da revelia no caso de direitos indisponíveis e que o patrimônio 

público é uma espécie desse direito, INDEFIRO o pedido do autor e por isso 

não aplico os supracitados efeitos. No mais, digam as partes no prazo de 

15 dias, se tem interesse na produção de outra prova, caso requeiram tal 

providência que justifiquem a necessidade de tal medida, ressalto que 

pedidos protelatórios serão rejeitados (Art. 370 Parágrafo único NCPC). 

Às providências. ÁGUA BOA, 16 de julho de 2018. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000724-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA GUARATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Referência: autos n.º 1000724-48.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO MIRANDA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte 

requerente em termos de prosseguimento e para regularizar seu causídico 

no processo. A inércia ensejará extinção desta demanda, frente à 

presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485 III), pelo 

abandono de causa. Intimem-se. Água Boa, 16 de julho de 2018 Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000789-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY PERERIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 14019713 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000945-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GIANIRO MORENO DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 14020246 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000870-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA BORGES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA GABRIELA PILZ (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 13992699 e da audiência designada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20445 Nr: 3496-50.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz Schneider

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO, Ydiara Gonçalves das Neves - OAB:OAB/MT 

19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova os meios necessários a fim de possibilitar a expedição da 

requisição de pequeno valor em nome do credor nestes autos, tendo em 

vista a impossibilidade de cadastramento da mesma, por esta Secretaria, 

no site do TRF1, conforme mensagem de aviso que se segue: "O 

beneficiário ANTONIO LUIZ SCHNEIDER está com situação cadastral 

irregular na Receita Federal do Brasil. A requisição não poderá ser salva."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 1733-04.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sólida Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Tomé Jorge 

Parreiras - OAB:OAB/GO 22.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de avaliação expedido(s) nos autos, devendo ser 

colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia do pagamento. Fica 

advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá ser 

efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências 

- CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de Mandados 

desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 8327 Nr: 774-48.2004.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselmo Canani Fantinel, Therezinha Maria Fantinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Daronco Simões - 

OAB:108576-B/MT, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO-MD Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:0000000000

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-32.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ANGELO TUMELERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1000016-32.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: ALCEU ANGELO TUMELERO Vistos e etc... 

Ao autor para atualizar o valor do débito para que seja realizada a 

constrição patrimonial. Após conclusos. ÁGUA BOA, 16 de julho de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000529-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADELZINA PEREIRA BERNARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000529-63.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – 

Diante da justificativa apresentada pela advogada da autora (Id n. 

12677150), REDESIGNA-SE a audiência anteriormente agendada para o 

dia 18 de outubro de 2018, às 13h40min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. 2 – INTIMEM-SE as partes da nova data, devendo ser observadas 

as advertências da decisão retro. 3 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Água Boa/MT, 05 de julho de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENI SOARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINALEE GOMES CALANCA (RÉU)

CALANCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

SENTENÇA Processo: 1000432-63.2017.8.11.0021. AUTOR: LUZENI 

SOARES DE SOUZA RÉU: MINALEE GOMES CALANCA, CALANCA Vistos 

etc... ROSANE RODRIGUES DE MIRANDA, devidamente qualificada e 

representada na inicial, ajuizou a presente AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA e 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO em desfavor do requerido, igualmente qualificado 

e representado, pretendendo o que segue. Aduz que realizou um contrato 

de um veículo com a ré, sendo que esse teria inúmeras ilegalidades, como 

por exemplo, os juros cobrados pela ré, esses superiores aos patamares 

permitidos legalmente, que são de 12% ao ano. Dessa forma a requerente 

buscou o Judiciário para discutir a abusividade de seu contrato. Assim, 

pleiteou pela antecipação de tutela, a inversão do ônus da prova com a 

aplicação do CDC e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No 

mérito, pleiteou a procedência da ação, declarando que a requerente não 

deve nada a requerida, solicitou a condenação em dobro dos valores que 

teria pagado indevidamente, bem como a condenação da requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram os documentos. Foram concedidos os benefícios da justiça 

gratuita e a inversão do ônus da prova e indeferido o pedido de 

antecipação de tutela. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação e documentos, suscitando a legalidade dos remuneratórios e 

a capitalização mensal e rogou pela improcedência do pleito inicial. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de 

matéria de direito que comporta julgamento antecipado de mérito(Código de 

Processo Civil, art. 355, inc. I). Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Da Declaração 

Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes 

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal 

de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas”. Por tal motivo, não conheço dos 

pedidos não-especificados e não-discriminados, em especial porque o 

autor não disse quais cláusulas o mesmo pretende controverter e também 

não informou porque as mesmas são ilegais, limitando-se a dizer que as 

cobranças são totalmente ilegais. Dos Juros Remuneratórios Nos termos 
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do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios 

estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são 

abusivos. Logo, não estando à taxa contratada em percentual muito 

superior à taxa média de mercado não se há falar em abusividade. Da 

Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a súmula 

539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Logo, se a taxa de juros anual 

contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal por pressuposto está 

autorizada a capitalização dos juros, desde que não ultrapasse a taxa 

anual contratada. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos iniciais nos termos do artigo 487, I do CPC, de consequência, 

condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Ônus suspenso face ao deferimento da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. ÁGUA BOA, 16 de julho de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz(a) de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 061/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Cassirene Vicente Miranda Rodrigues, 

matrícula 26035, Gestora Judiciári a d o Juizado Especial desta comarca, 

est á usufruindo folgas compensatórias nos dias 16, 17, 18/07/2018,

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora DALVA TEODORO DA SILVA, matrícula n. 8050, 

para exercer as funções de Gestora Judiciária Substituta n a secretaria 

do Juizado Especial durante a s folgas compensatórias da titular, ou seja, 

nos dias 16, 17, 18/07/2018, exercendo todas as atribuições e deveres 

inerentes ao desempenho do cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 16 de julho de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 82285 Nr: 2555-54.2017.811.0020

 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: VANDERLEIA CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DO NASCIMENTO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1 – Diante da manifestação da Douta Defensoria Pública, patrocinadora da 

parte autora, referência 30, na qual esta fornece o novo endereço do 

requerido, e diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, REDESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 19 de setembro de 2018, às 12h00min, 

que será presidida pela conciliadora Ana Cristina Teles.

 2 - Cumpra-se nos exatos termos da decisão inicial, Ref. 04.

 Às providências para a realização da solenidade.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 12758 Nr: 2555-11.2004.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE BATISTA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI, FABRICIO 

SLAVIERO FUMAGALLI, ANTÔNIO FANCELLI, FELIPE SLAVIEIRO 

FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES LIMA - 

OAB:6489/MT, SIMONE OLIVEIRA GOMES - OAB:18226/GO, 

VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - OAB:2547, VANESSA SPERANDIO - 

OAB:1696/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

REZENDE - OAB:2.089/MT, Jocimara Mochi Jorge - OAB:11231-A, 

José Carlos Laranjeira - OAB:15661, MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0, Oscar Luiz Oliveira - OAB:5.558/MS

 cCódigo n.°12758

Vistos.

 DEFIRO o pedido de redesignação juntado aos autos às fls. 675, sendo 

assim, redesigno a oralidade para o dia 05 de setembro de 2018, às 

15h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96536 Nr: 2663-49.2018.811.0020

 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: ACVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a Parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal e 

INTIME-OS com o escopo de dar cumprimento à tutela de urgência, ora 

deferida.

No mais, ante a urgência que demanda o caso, tal como expresso no art. 

334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos e com a 

procedência da liminar, cabe ao magistrado verificar a conveniência da 

realização da audiência de conciliação.

 Visto isso, considerando os princípios fundamentais que regem o direito 

processual civil moderno, deixo de designar, ao menos por ora, audiência 

de conciliação.

Ademais, a autorização expressa para a não realização do ato “quando 

não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável.

 E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto.

Em suma, por tratar-se o Requerido de pessoa jurídica de direito público, 

não se admitindo a transação já que o Procurador do Estado não tem 

autorização para transigir, diante da indisponibilidade, a priori, absoluta do 

patrimônio público, bem como pelo fato de que a audiência de conciliação 

poderá ser designada a qualquer momento, no decorrer do feito e, por não 

vislumbrar qualquer prejuízo às partes, dispenso a realização da audiência 

de que trata o artigo 334 e §§ do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92762 Nr: 1130-55.2018.811.0020

 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: UESLEIDE LOPES REZENDE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 335 do NCPC, sob pena de, não o fazendo, 

ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.

De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os 

requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada 

data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não 

ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato.

 No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito 

processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo 

legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da 

realização dessa audiência.

Ademais, a autorização expressa para a não realização do ato “quando 

não se admitir a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável.

 E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto.

Assim, considerando que o INSS, reiteradamente, sequer se faz presente 

nas audiências de instrução de processos semelhantes ao presente feito, 

bem como pelo fato de que a audiência de conciliação poderá ser 

designada a qualquer momento, no decorrer do feito e, por não vislumbrar 

qualquer prejuízo às partes, dispenso a realização da audiência de que 

trata o artigo 334 e §§ do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95819 Nr: 2380-26.2018.811.0020

 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: MDAA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 95819

Vistos.

Prima facie, considerando que o valor atribuído à causa é matéria de 

ordem pública, podendo ser revisto ex officio (Precedentes do STJ), tenho 

que, pelo que se tem da inicial, entendo que o valor atribuído à causa pela 

autora não estampa o real conteúdo econômico imediato abrangido pela 

lide, pois a mesma atribuiu como valor da causa o importe de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), quando na própria inicial informa valor equivalente a 

milhões.

Neste sentido, insta ressaltar que o STJ já cristalizou que o valor da causa 

deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão do autor 

(STJ-RT 780/198), neste caso, consoante artigo 292, I, do CPC/2015, em 

ações de cobrança de dívida.

 Feito os registros, DETERMINO:

I – Conforme disposto no § único do artigo 321 do CPC/2015, determino 

que ao Requerente que emende a inicial em 15 (quinze) dias, retificando o 

valor da causa correspondente a área objeto desta lide e, 

consequentemente, proceda ao recolhimento das custas e taxa judiciária 

complementares, sob pena de ser o processo extinto sem julgamento de 

mérito.

 Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia – MT, 12 de julho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74896 Nr: 3351-79.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO MARTINS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para o 

fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor 

de GENÉSIO MARTINS DE MORAES, no valor de um salário mínimo mensal, 

incluindo o 13º, devidos desde a data do requerimento administrativo.

Em relação às prestações em atraso, a correção monetária e os juros 

incidirão a partir da citação (Súmula 204 do STJ).

Após inúmeros debates sobre este tema, o Supremo Tribunal Federal 

uniformizou jurisprudência nos moldes do julgamento realizado em 

25/3/2015, nas ADI’s 4425 e 4357.

Desta forma, os juros de mora devem ser de 0,5% ao mês até 29/06/2009 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela MP 2.180-35/2001); de 

30/06/2009 a 25/03/2015 devem observar a remuneração básica da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela 

Lei 11.960/09); e a partir de 26/03/2015, os juros serão de 0,5% ao mês 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela MP 2.180-35/01).

 A correção monetária deve ser pela média aritmética entre o INPC e IGP/DI 

(Decreto n. 1.544/95); de 30/06/2009 a 25/03/2015 deve observar a 

remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 

com redação dada pela Lei 11.960/09); a partir de 26/03/2015, pelo 

IPCA-E.

Assim entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA - URV 

- JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DÉBITO DA 

FAZENDA PÚBLICA - DEDUÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA E AO 

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - REALIZAÇÃO SOMENTE QUANDO DO 

EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O 

Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente 

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 é legítima a cobrança de IR com 

parâmetro no montante global pago extemporaneamente. 2- Os descontos 

legais - previdenciários e fiscais - que incidem sobre a condenação dev

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69111 Nr: 338-72.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINO ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13.420-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 69111

Vistos.

Haja vista o requerido na referência n.° 27, designo audiência de 

conciliação para o dia 30 de agosto de 2018, às 16h00min (Horário Oficial 

do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.
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Alto Araguaia/MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 86436 Nr: 4691-24.2017.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CENTAURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE RIBEIRO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMERO NUNES SANTIAGO - 

OAB:15.278-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista teor da certidão de Ref. 23, DETERMINO ao(à) Senhor(a) 

Gestor(a) que proceda o encaminhamento da presente missava ao Juízo 

Deprecante, com as baixas e anotações necessárias, grafando nossas 

homenagens.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 12 de julho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89082 Nr: 5676-90.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito estes registos, estando presentes os requisitos necessários, 

DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR o Estado de Mato Grosso que 

promova no prazo de 72 (setenta e duas) horas o pagamento dos 

repasses Fundo a Fundo que estejam atrasados, no valor de R$ 

995.734,03 (novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e quatro 

reais, três centavos), DEVENDO comprovar nos autos, no mesmo prazo, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o 

montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo do bloqueio e 

sequestro do respectivo valor.

 Ato contínuo, caso não haja comprovação e/ou realização do repasse, 

DEVERÁ o Requerente informar este Juízo no prazo de 10 (dez) dias, para 

que efetuar o bloqueio e sequestro do respectivo valor, devendo 

apresentar  o valor  atual izado com seus respect ivos 

pagamentos/repasses já efetuados pelo Requerido.

 Intime-se/cite-se o Requerido para apresentar contestação, no prazo 

legal.

Ultrapassado o prazo, com ou sem contestação, intime-se o Requerente 

para se manifestar, no prazo legal.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74464 Nr: 3033-96.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBIADES ALVES RIBEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74693 Nr: 3205-38.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74710 Nr: 3221-89.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA PASSOS MUSA ABED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74734 Nr: 3243-50.2016.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA BARBOSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60137 Nr: 2558-14.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67363 Nr: 3021-19.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA DE FÁTIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67397 Nr: 3055-91.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67399 Nr: 3057-61.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINALVA INÁCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67402 Nr: 3060-16.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67406 Nr: 3064-53.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67415 Nr: 3074-97.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO INÁCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67423 Nr: 3082-74.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67434 Nr: 3093-06.2015.811.0020

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.R. DA SILVA & SILVA LTDA-ME (JORNAL 

NOTICIA AGORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67437 Nr: 3096-58.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMA GABRIELA DE SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67438 Nr: 3097-43.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZA LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67441 Nr: 3100-95.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA CASTRO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67451 Nr: 3110-42.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN MOREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67458 Nr: 3117-34.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A SILVA AUTO ELETRICA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67466 Nr: 3125-11.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FRANCO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67469 Nr: 3128-63.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67478 Nr: 3137-25.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR GARCEZ GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67484 Nr: 3143-32.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67486 Nr: 3145-02.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS INÁCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67507 Nr: 3165-90.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67508 Nr: 3166-75.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67517 Nr: 3175-37.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SEVERO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67521 Nr: 3179-74.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GONÇALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67530 Nr: 3188-36.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSONEY MARTINS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.
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 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67554 Nr: 3208-27.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS D'ARC DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67556 Nr: 3210-94.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67557 Nr: 3211-79.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LOPES BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67561 Nr: 3214-34.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DIAS VILELA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67568 Nr: 3218-71.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDELINA DOS REIS MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67571 Nr: 3221-26.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIS APARECIDA FERREIRA DIAS BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67576 Nr: 3226-48.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES GONZAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67587 Nr: 3233-40.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 
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presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67597 Nr: 3244-69.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIONÍSIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67600 Nr: 3248-09.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67613 Nr: 3260-23.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67616 Nr: 3263-75.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67617 Nr: 3264-60.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PINTO TAPAJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67619 Nr: 3266-30.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BORGES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67623 Nr: 3270-67.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67624 Nr: 3271-52.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON BALDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67630 Nr: 3277-59.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENALDO PESQUEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67631 Nr: 3278-44.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DOS ANJOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67634 Nr: 3281-96.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCI BARBOSA BASTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67657 Nr: 3303-57.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA CRISTINA GNATKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67670 Nr: 3316-56.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARRY CESAR D. CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67671 Nr: 3317-41.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARYSSA RODRIGUES RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67672 Nr: 3318-26.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUADY VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67682 Nr: 3328-70.2015.811.0020
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYANE GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67685 Nr: 3331-25.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PAULO RIBEIRO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67689 Nr: 3335-62.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE FERNANDES LIMA RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67701 Nr: 3345-09.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESDINEIA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67722 Nr: 3365-97.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BISPO MANDINGA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67724 Nr: 3367-67.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67727 Nr: 3370-22.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA VIEIRA DO NASCIMENTO (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67732 Nr: 3375-44.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER SEVERINO DE REZENDE ( ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67746 Nr: 3389-28.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67772 Nr: 3413-56.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DE MORAIS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67776 Nr: 3417-93.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67781 Nr: 3422-18.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M G ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67786 Nr: 3427-40.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA BARBOSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67911 Nr: 3544-31.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA GUIMARÃES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68070 Nr: 3688-05.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA LOPES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68087 Nr: 3705-41.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA FERREIRA PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.
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 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68096 Nr: 3714-03.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68122 Nr: 3738-31.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLÉIA LOPES REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68207 Nr: 3805-93.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON JOSE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68215 Nr: 3811-03.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68294 Nr: 3863-96.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO GERALDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 13 de julho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88748 Nr: 5515-80.2017.811.0020

 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: DAGMAR OLINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍCIO RONALDO DE OLIVEIRA, BENEDITA 

LUZINETE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada/liminar da 

Requerente.

 Cite-se o Requerido para apresentar contestação, no prazo legal, 

registrando que, caso não apresente, poderá ser decretado sua revelia.

 Ultrapassado o prazo, com ou sem resposta, dê-se vistas a Defensoria 

Pública.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96455 Nr: 2634-96.2018.811.0020

 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: MRRDS, FBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de apresentação de acordo extrajudicial realizado entre as 

partes perante a Defensoria Pública desta Comarca.

A priori, defiro os benefícios da justiça, com observância na Lei 1060/50.

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 do CPC, RECEBO a petição 

inicial.

Por se tratar de ação que envolve interesse de incapaz, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após retornem conclusos.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 12 de julho de 2018.
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Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58882 Nr: 1586-44.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE LOURENÇO DE ARAÚJO 

- OAB:18.574-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 58882

Vistos.

Considerando a Portaria N. 629/2018-PRES, na data anteriormente 

designada para realização de audiência (27/06), será ponto facultativo no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, motivos pelos quais, 

redesigno a oralidade para o dia 22 de agosto de 2018, às 15h00min 

(horário oficial do Mato Grosso).

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 16 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52780 Nr: 2221-93.2012.811.0020

 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): ELAINE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fl. 

Retro..

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78204 Nr: 73-36.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE JESUS LIMA, KAMILA FERREIRA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342428

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de Ref: 57.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 9125 Nr: 1427-87.2003.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro Cesar Castilho. - 

OAB:MT 4.384-B, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A-MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do Ofício de fls. 478/479.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 9677 Nr: 1913-72.2003.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL- CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HITLER LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TARABINI MACHADO - 

OAB:7938/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. Retro.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51517 Nr: 742-65.2012.811.0020

 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: MRC, JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:13.852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do cumprimento do acordo, sob pena de 

arquivamento dos autos.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81538 Nr: 2166-69.2017.811.0020

 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): G.B DE CARVALHO E CIA LTDA - ME, 

GUIOMAR BORGES DE CARVALHO, ANDERSON NOGUEIRA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AUGUSTO PANIAGO 

MACIEL - OAB:3.9336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.
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1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes à 

ref. 10.

2. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Custas e honorários conforme acordado.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59583 Nr: 2127-77.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO NELSON NAUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR WATSON SILVEIRA - 

OAB:88124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8123-PR, 

SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:OAB/14.258-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

pronunciar sobre o teor da certidão retro (ref. 34), em conformidade com a 

Sumula 240 do STJ e artigo 485, §6º, do CPC.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82761 Nr: 2815-34.2017.811.0020

 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: UDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Cassiano de Moura Fell, Técnico Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 16818 Nr: 449-08.2006.811.0020

 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: ANDRÉ LUIZ MARQUES, CHRISTINE KELLY COSTA 

SOUZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR GUILHERME CHELA, MARIZA 

APARECIDA ROSA CHELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BOATTO - 

OAB:109292, PAULO CÉSAR BOATTO - OAB:64.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que o valor depositado à fl. 347 já foi liberado em favor 

do perito nomeado, conforme alvarás de fl. 350 e fl. 585, DETERMINO que 

o Gestor Judiciário certifique acerca da existência ainda de valores 

vinculados aos autos, bem como a sua natureza, vez que a conta única 

judicial é remunerada.

2. Existindo valor correspondente aos rendimentos da conta, aludida 

quantia deve ser repassada para o destinatário do valor principal, no 

caso, o perito nomeado, devendo ser expedido alvará em favor do mesmo.

3. Em relação ao pedido de fls. 532/533, INTIME-SE a parte devedora, por 

meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso de recebimento, se 

representado pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador 

constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 

246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

4. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

5. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 6. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 12 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73206 Nr: 2308-10.2016.811.0020

 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: HAULER GOES EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.8. 

Sem custas e honorários.9. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no 

DJE e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as anotações 

e baixas ínsitas na CNGC.10. Publique-se. Intime-se.11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 12 de julho de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 87836 Nr: 5140-79.2017.811.0020

 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: VALDIR PIRES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARRETO EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 206 de 520



CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo 

único do artigo 321 do CPC e por consequência, JULGO e DECLARO 

EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, com suporte nos 

artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 10. INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, vez que a parte autora não comprovou a sua 

condição de hipossuficiência.11. CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais. 12 Após o transito em julgado e 

recolhidas as custas, ao arquivo.13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 12 de julho de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 96545 Nr: 2671-26.2018.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA DE OLIVEIRA BORGES - 

OAB:8725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que não foi indicado na petição inicial a 

qualificação e o endereço da parte requerida.

2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte autora, com a finalidade de declinar 

o mencionado endereço, nos termos do artigo 319 do CPC/2015, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 320 

e 321, parágrafo único e art. 485, incisos IV, do CPC/2015).

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 12 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000196-80.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL BATISTA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000196-80.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: SAMUEL BATISTA PINHEIRO EXECUTADO: EMSA EMPRESA 

SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A Vistos. 1. Compulsando os autos, 

verifico que a petição foi interposta equivocadamente neste Juízo, visto 

que trata-se de execução de acordo trabalhista. 2. Estamos diante de 

questão cuja competência não é da Justiça Comum, mas da Justiça do 

Trabalho, mais especificamente, a Vara do Trabalho de Alto Araguaia-MT. 

3. Narra a inicial que foi firmado acordo de demissão coletiva entre o autor 

e a executada, conforme ata notarial juntada, confirmando a natureza da 

contratação. 4. A Constituição da República ao dispor sobre os Tribunais e 

Juízes do Trabalho, fixa a competência da Justiça do Trabalho no “caput” 

do art. 114, ei-lo: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e 

julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes 

de direito público externo e da administração pública direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; II - as ações que 

envolvam exercício do direito de greve; III - as ações sobre representação 

sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre 

sindicatos e empregadores; IV - os mandados de segurança, habeas 

corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita 

à sua jurisdição; V - os conflitos de competência entre órgãos com 

jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; VI - as ações 

de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 

trabalho; VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas 

aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 

VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 

195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que 

proferir; IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na 

forma da lei.” 5. Assim, estamos diante de competência material ditada pela 

própria Constituição Federal, portanto, não passível de questionamentos 

de qualquer ordem ou ainda derrogação de competência. 6. Ante ao 

exposto, DECLARO de ofício que este juízo é absolutamente incompetente 

para apreciar a matéria (art. 64 do CPC c/c art. 114 da CF/88). 7. 

INTIME-SE o autor e em seguida REMETA-SE o processo a Vara do 

Trabalho de Alto Araguaia-MT (Justiça do Trabalho) que possui a 

competência para o deslinde da questão. 8. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-06.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SIQUEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000091-06.2018.8.11.0020. REQUERENTE: MARLENE SIQUEIRA 

MACHADO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Estando presentes 

os requisitos legais, RECEBO a presente inicial nos seus moldes, nos 

termos do artigo 319 do CPC/2015. Da tutela de Urgência 2. Pleiteia a parte 

requerente tutela de urgência prevista no artigo 300 e seguintes do 

CPC/2015, com o escopo de que seja determinada a suspensão do 

desconto em folha de pagamento constante dos holerites anexos, contrato 

n. 309696146-5, no importe mensal de R$ 31,00 (trinta e um reais), e n. 

0229015022985, no importe mensal de R$ 56,06 (cinquenta e seis reais e 

seis centavos), posto que afirma não ter contratado o referido empréstimo 

e cartão de crédito, no valor acima mencionado, junto a parte requerida. 3. 

Compulsando a petição inicial, bem como os documentos a ela 

colacionados, entendo que a tutela de urgência deve ser deferida, diante 

da demonstração da probabilidade do direito, bem como da presença do 

perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, explico: 4. Reclama 

o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, para conceder a tutela de 

urgência, disponha, nos autos, “de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e a isso se soma 

uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco ao resultado útil 

do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a probabilidade do 

direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a 

verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos 

esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo 

conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, 

sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de tutela de 

urgência. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, 

somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar 

ausente é a probabilidade do direito, casada com qualquer dos 

pressupostos que denominamos de particulares ou específicos. 5. Feita 

essa consideração passo à análise dos requisitos. 6. “In casu”, a 

probabilidade do direito que alega possuir a parte requerente está 

devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma desconhecer o 

empréstimo e cartão de crédito em seu nome junto à parte requerida. 7. 

Como visto, encontrando-se patente o fumus boni iuris (pressuposto 

comum básico) deve, ainda, o julgador verificar se o pressuposto comum 

básico soma-se com a situação excepcional: haja perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. 8. Vislumbro, lado outro, o perigo de dano, 

porquanto os valores descontos incidem na remuneração da parte 

requerente, de modo que sua continuidade atinge verba de natureza 

alimentar. 9. Outrossim, também não vislumbro na antecipação deste 

provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico 

o § 3º, do art. 300, do CPC/2015, a contrario sensu. 10. Assim 

entendendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pela parte 
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requerente e DETERMINO que parte requerida SUSPENDA a cobrança 

através de desconto em folha de pagamento referente ao contrato n. 

309696146-5, no importe mensal de R$ 31,00 (trinta e um reais), e contrato 

n. 0229015022985, no importe mensal de R$ 56,06 (cinquenta e seis reais 

e seis centavos)), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) 

sálarios mínimos, com início a partir do descumprimento da medida, ora 

deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos termos do 

artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC/2015. 11. DESIGNE-SE 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 16 da Lei 

9.099/1995 (LJESP) c/c a CNGC. 12. PROCEDA-SE à citação pessoal da 

parte reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a 

CNGC - para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 13. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 14. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 15. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92118 Nr: 2229-38.2014.811.0008

 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: SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação 

de cobrança proposta por SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 

em desfavor de LUIZ CARMO RODRIGUES e condeno o requerido ao 

pagamento do crédito de R$ 2.425,12 (dois mil, quatrocentos e vinte e 

cinco reais e doze centavos), sobre o qual deverá incidir correção 

monetária desde o dia do vencimento da dívida, aplicando-se o 

IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde a citação, no percentual de 

1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN); por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por consequência, 

condeno a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, face à natureza e simplicidade da 

causa, também do trabalho, zelo e diligência do profissional (art. 85, § 2º, 

inc. III e IV, do CPC). Cumpram-se as disposições pertinentes ao Código de 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres – (MT), 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100662 Nr: 2053-25.2015.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 Vistos etc.

 Tendo em vista a proposta de acordo (fl.120), INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se tem interesse no 

pagamento, conforme a proposta da exequente.

 Após, dê-se vista ao Ministério Público.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 32179 Nr: 4886-31.2006.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO RISSO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) DEFIRO o pedido de suspensão do presente feito, formulado pelo 

exequente à p. 72. Assim, SUSPENDO o referido processo pelo prazo de 

cento e oitenta (180) dias.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no prosseguimento do processo, no prazo de dez (10) dias, sob as penas 

da lei.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92649 Nr: 2621-75.2014.811.0008

 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: GEOVANE JOSÉ ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:MT-13.822, Leandro Henrique de Souza Neves 

- OAB:MT-20328/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

consoante dispõe do artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43089 Nr: 3125-57.2009.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que a Defensoria Pública já atua na defesa dos interesses 

da exequente, NOMEIO para atuar na defesa do executado, como dativo, 

André Luiz Rossi, OAB 4616/O, Professor vinculado ao Núcleo de Prática 

Jurídica da UNEMAT (Campus de Barra do Bugres), conforme requerido à 

fl. 43.

À Secretaria para que contate o r. advogado, dando-lhe ciência da 

designação, disponibilizando os autos e intimando-o para manifestação em 

15 (quinze) dias.

Após, intime-se a exequente pelo prazo de 05 (cinco) dias.
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Na sequencia, colha-se parecer do Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49069 Nr: 691-27.2011.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSPDS, MDFGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616

 Vistos, etc.

 Considerando que a Defensoria Pública já atua na defesa dos interesses 

da exequente, NOMEIO para atuar na defesa do executado, como dativo, 

André Luiz Rossi, OAB 4616/O, Professor vinculado ao Núcleo de Prática 

Jurídica da UNEMAT (Campus de Barra do Bugres), conforme requerido à 

fl. 50.

À Secretaria para que contate o r. advogado, dando-lhe ciência da 

designação, disponibilizando os autos e intimando-o para manifestação em 

15 (quinze) dias.

Após, intime-se a exequente pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Na sequência, colha-se parecer do Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87705 Nr: 3488-05.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL SEBASTIÃO M. DA CUNHA - ME, 

IVANIL SEBASTIANA DE MACIEL DA CUNHA, RIVALDO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente , impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora da r sentença:Ex positis, DECLARO 

EXTINTO o presente processo, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925, 

do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita a obrigação.

 Em razão do princípio da causalidade, custas remanescentes, se houver, 

deverão ficar a cargo do executado.

 Transitada em julgado, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Diligencie-se a Serventia quanto à substituição dos advogados da parte 

exequente habilitados nos autos para receber intimações dos atos 

processuais, devendo ser realizada o cadastro no sistema Apolo e na 

capa dos autos, conforme requerimento de fls. 49/50.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37761 Nr: 191-29.2009.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS PEDRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de arquivamento formulado pelo Banco Finasa S/A., 

tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença, cuja execução foi proposta pelo advogado Alexandre Romani 

Patussi (fls. 58/60), tendo por objeto a cobrança dos honorários de 

sucumbência fixados na sentença.

 Retifique-se na autuação e na capa dos autos, porquanto o feito 

encontra-se na fase de cumprimento de sentença fazendo as alterações 

necessárias para constar o nome do exequente e do executado.

 Após, INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se a respeito da certidão de fl. 82, sob pena de extinção da 

execução.

 Com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para deliberação.

 Às providências.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 21 de junho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84577 Nr: 765-13.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEREMIAS CRUZ 

DIAS, para devolução dos autos nº 765-13.2013.811.0008, Protocolo 

84577, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136109 Nr: 2204-83.2018.811.0008

 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: VERONICA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERVAL PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:24709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o acordo formulado

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000417-02.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JULIANO JOSETTI DA ROSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES -MT 

(IMPETRADO)

JONAS MANOEL DE SOUZA (IMPETRADO)

 

O presente expediente tem por finalidade intimação da r,decisão ID do 

documento “. Isto posto, da análise da exordial e seus documentos, por 

não vislumbrar a presença dos requisitos de mister à concessão da 

medida requerida, indefiro-a. 15. Notifiquem-se os impetrados para que 

prestem as necessárias informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, 

da Lei n.º 12.016/09). 16. Com as informações, abra-se vista ao Ministério 

Público. 17. Por fim, venham-me conclusos. 18. Expeça-se o necessário. 

19. Intime-se. Cumpra-se” O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Marilda Pereira Pedrorso-Gestora Judiciária 

Substituta. Mat; 7526.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107029 Nr: 6153-23.2015.811.0008

 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: OSVALDO HIROSHI KUWAKINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

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

dias o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47323 Nr: 3489-92.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTAIR CARLOS COSTA DA SILVA, CLEONICE 

PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAURO ELIAS JUNIOR, HOSPITAL E 

MATERNIDADE CLINICA DA CRIANÇA LTDA, UNIMED VALE DO SEPOTUBA 

- COOP.DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11393, Clesio Plates de Oliveira - OAB:23592/O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, JOACIR JOLANDO 

NEVES - OAB:, LUCIANO SALES - OAB:5.911-B, MARILEI CARDOSO - 

OAB:MT/12904, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:MT/19495, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 162, §4º do 

CPC e Provimentos 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 28/2008, 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar os Advogados das partes, 

requerentes e requeridos para, no prazo de 05 (ci8nco) dias, sobre a 

renúncia de fl. 338, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137813 Nr: 3272-68.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WANDERSON VINICIUS DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA WALKR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI 

- OAB:21481/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119680 Nr: 594-17.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARYANUSIA ROSANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINHAS AEREAS S/A - AVIANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a Advogada 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a invalidade do CPF da 

requerente, eis que o sistema recusa a expedição de alvará requerida às 

fls. 97/98.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 126934 Nr: 4693-30.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Dantas 

Hernandes - OAB:21.297

 Autos: 4693-30.2017.811.0008 - Código: 126934.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu RODRIGO FERREIRA DE MATOS 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 20 de 

março de 2019 às 16h30, 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, 05 de julho de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93276 Nr: 3123-14.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON NASCIMENTO MARTINS, 

WELLINGTON SILVA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINGTON SILVA DA MOTA, Filiação: 

Maria Cícera Minervina da Silva e Heleno Joventino da Mota, data de 

nascimento: 15/07/1995, brasileiro(a), natural de Messias-AL, solteiro(a), 

Telefone 65-9925-9633. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado, 

que por volta das 20:00 horas, na Rua Antônio Piu Bernardo, Distrito de 

Assari, termo desta Comarca, o indiciado Elivelton, contando com a 

participação do indiciado Wellington, por motivo torpe e usando recurso 

que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Cilson Joaquim da Silva, 

efetuando disparos de arma de fogo na sua direção, atingindo-a na 

torácica inferor direita, o que causou as lesões descritas no exame de 

corpo delito de fls. 14/16v, não consumando o crime por circunstâncias 

alheias a sua vontade. Segundo apurado, o indiciado Elivelton 

desentendeu-se com a vítima dias antes do fato e decidiu-se vingar-se 

dela, procurando então, o indiciado Wellington, para quem contou seu 

plano homicida e solicitou o empréstimo da arma de fogo, tendo este, ato 

contínuo, aderido a vontade e aos motivos de Elivelton, emprestando-lhe 

sua arma e acompanhando-o até a residência da vítima na data dos fatos, 

a fim de que concluíssem a prática delituosa. Então, no dia dos fatos, o 
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indiciado Elivelton, munido de arma de fogo do indiciado Wellington, e na 

companhia deste, foi até a casa da vítima, onde arremessou pedras no 

telhado, com o intuito de atraí-la para o lado externo, surpreendendo-a 

assim que saiu do interior com disparos, vindo a acertar a região do tórax, 

e empreendeu fuga logo após. Desse modo restou apurado que o crime foi 

praticado por motivo torpe , tendo em vista o intuito de vingança e, ainda 

foi usado recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na 

surpresa, bem como que o delito não se consumou por circunstâncias 

alheias à vontade do indiciado, haja vista o pronto socorro médico 

prestado à vítima. Assim agindo praticaram os indiciados Elivelton do 

Nascimento Martins e Wellington da Silva Mota as conduta típicas previstas 

no art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II c/c art. 29, todos do 

Código Penal, em combinação com a Lei nº. 8.072/90.

Despacho: DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI –Em relação ao acusado 

Wellington Silva da Mota, antes de determinar sua citação por edital, 

oficie-se diretamente à Superintendência do Sistema Prisional solicitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado (art. 1.376, §1°, CNGC).Em caso negativo a 

informação anterior, determina-se a citação por edital do acusado 

WELLINGTON SILVA DA MOTA, com prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se as exigências dispostas no art. 363 do CPP.Decorrido o 

prazo de presunção de conhecimento da citação e de apresentação da 

resposta sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e 

não sabido o acusado WELLINGTON SILVA DA MOTA foi citado por edital, 

e não compareceu para responder à acusação, nem constituiu advogado. 

Assim, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, 

SUSPENDE-SE o processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do 

prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao 

delito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo 

prazo de 08 anos, de acordo com o art. 109, IV, do CPB.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivete Felizardo de O. 

Carneiro, digitei.

Barra do Bugres, 14 de julho de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43623 Nr: 3750-91.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOSMAR FOSTINO DE OLIVEIRA, WALACE 

CRISTALDO MOREIRA, OSCARLINDO DA SILVA EVANGELISTA, 

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, JOSÉ GABRIEL DA SILVA JUNIOR - OAB:12.941/MT, 

NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT- 11.268-B, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 Intimação para que o(a) Douto(a) Advogado(a) nomeado(a) pelo réu 

Leosmar Fostino de Oliveira, para que apresente em tempo hábil recurso 

nos autos, considerando o teor da certidão de fls. 586.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-34.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes , da 

r,sentença ID do documento 12880308 “Diante do exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre LUIZ CARLOS SILVA ROSA e 

TELEFÔNICA BRASIL S/A., o que faço com fundamento no artigo 487, inc. 

III, alínea, “b”, do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo a minuta constante no Termo de Audiência assinada e aportada 

nos autos (Id. 12736470).Homologo também a renúncia ao prazo recursal. 

Transitada em julgado e, não havendo manifestação das partes no prazo 

de 10 (dez) dias, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Sem custas processuais. Cada parte arcará com o pagamento dos 

honorários de seus respectivos procuradores. Publicação no PJE. “ O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-14.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RODRIGUES DA MOTTA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade intimação das partes , da 

r,sentença ID do documento 12881067 “Diante do exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre RAQUEL RODRIGUES DA MOTA 

COSTA e ELECTROLUX DO BRASIL S.A., o que faço com fundamento no 

artigo 487, inc. III, alínea, “b”, do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo a minuta constante no Termo de Audiência assinada 

e aportada nos autos (Id. 12488270).Homologo também a renúncia ao 

prazo recursal. Transitada em julgado e, não havendo manifestação das 

partes no prazo de 10 (dez) dias, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as 

devidas baixas.Sem custas processuais. Cada parte arcará com o 

pagamento dos honorários de seus respectivos procuradores. Publicação 

no PJE. . “ O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-09.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade intimar as partes , da r,sentença 

ID do documento 12881191 “ Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença o acordo formalizado entre JOSÉ CARLOS DE SOUZA e GS 

COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. - ME, o que faço com fundamento no 

artigo 487, inc. III, alínea, “b”, do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo a minuta constante no Termo de Audiência assinada 

e aportada nos autos (Id. 12731286).Homologo também a renúncia ao 

prazo recursal. Transitada em julgado e, não havendo manifestação das 

partes no prazo de 10 (dez) dias, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as 

devidas baixas.Sem custas processuais. Cada parte arcará com o 

pagamento dos honorários de seus respectivos procuradores. Publicação 

no PJE. “ O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-13.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FERTRON AUTOMACAO E ELETRICA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 16 de julho de 2018. Senhor(a) AMERICAN 

PALACE HOTEL II - ME, pessoa jurídica de direito privado, Rod. 

Governador Fernando Correa da Costa, n.º 725-S, Bairro Centro, Nova 

Olímpia/MT, CEP: 78.370-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/07/2018 

Hora: 15:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000468-13.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.240,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: AMERICAN PALACE HOTEL LTDA - 

ME Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

MT23411/O-O Parte Ré: FERTRON AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA 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: 1000002-19.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SELIO LUIS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 16 de julho de 2018. Senhor(a) SELIO LUIZ 

CARVALHO, Rua Alagoas, nº408, Centro, 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: 30/07/2018 Hora: 15:40, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000002-19.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.124,36; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SELIO LUIS CARVALHO 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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: 1000003-04.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 16 de julho de 2018. Senhor(a) MARINA 

ROCHA DA SILVA, Rua Alagoas, nº1116, Centro, 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: 30/07/2018 Hora: 16:00, no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000003-04.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

10.159,34; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARINA 

ROCHA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, 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: 1000404-03.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LINCK NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/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 BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 16 de julho de 2018. Senhor(a) JULIANA 

LINK NUNES SALMAZO, residente e domiciliado na rua Goiás número 240, 

Bairro Centro, na cidade de Barra do Bugres/MT. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 30/07/2018 Hora: 16:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000404-03.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIANA LINCK NUNES Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIANE GUEDES CARDOSO - MT10942/O Parte Ré: 

ENERGISA MATO GROSSO 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: 1000005-71.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA XAVIER (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 16 de julho de 2018. Senhor(a) Ricardo 

Oliveira Xavier, Rua Bela Vista, Nº 76, Sem bairro, Barra do Bugres/MT, 

CEP 78390-000. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 30/07/2018 Hora: 16:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000005-71.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.590,34; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RICARDO OLIVEIRA XAVIER Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-68.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENO MAGNO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana- Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500092-89.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARCELO HENRIQUE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-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: 1000468-13.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTRON AUTOMACAO E ELETRICA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 16 de julho de 2018. Senhor(a) AMERICAN 

PALACE HOTEL II - ME, pessoa jurídica de direito privado, Rod. 

Governador Fernando Correa da Costa, n.º 725-S, Bairro Centro, Nova 

Olímpia/MT, CEP: 78.370-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 30/07/2018 

Hora: 15:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000468-13.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.240,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: AMERICAN PALACE HOTEL LTDA - 

ME Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO GOMES 

DALLAZEM - MT23411/O-O Parte Ré: FERTRON AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-71.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA XAVIER (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Representante Legal de: BANCO BRADESCO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, R. Barão de Melgaço, 3475 - Centro Norte – 

Cuiabá/MT, 78005 - 908. Dados do processo: Processo: 

1000005-71.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.590,34; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RICARDO OLIVEIRA XAVIER Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

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: 30/07/2018 Hora: 16:40 (MT) no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 16 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

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62920 Nr: 912-10.2013.811.0050

 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldinha Farias - 

OAB:15512, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.505-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/MT

 14.Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido 

por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

decisão em todos os seus termos.15.Intime-se.16.P.I.C.17.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24143 Nr: 795-29.2007.811.0050

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRUNETTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO HENRIQUE 

STOEBERL - OAB:5792/PR, PIERRE MOREAU - OAB:112255

 Vistos, etc.

1. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito.

2. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

3. Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se 

o executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do 

§ 1º do artigo 523 do CPC.

4. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82469 Nr: 2196-48.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA 

84880546100, JOAO BATISTA BORDINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do Sudoeste de 

Mato Grosso e João Batista Bordini da Silva postulam a homologação de 

acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo entabulado, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

7. Após, nada sendo requerido arquivem-se os autos.

8. P. I.C.

9. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24317 Nr: 974-60.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTFDIDCM-NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687, KELLY CHRISTINA VERAS OTACIO - OAB:6.088, 

LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10.102, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 24317

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Diante da informação do exequente acerca da possibilidade de acordo, 

bem como pelo decurso de longo período de tempo desde a última 

manifestação (fl.98), INTIME-SE o exequente por seu patrono para, no 

prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular 

processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33357 Nr: 121-46.2010.811.0050

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº33357

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 2645-11.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Manifesta-se o exequente pela pesquisa online via RENAJUD para 

localização de veículos de propriedade do executado

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 5. DEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado junto ao 

SPC/SERASA, conforme valor do débito atualizada à fls. 49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64231 Nr: 2265-85.2013.811.0050
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZLDSC, ZLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

1. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 2. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado na quantia suficiente para saldar o débito.

3. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC.

 4. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 5. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

6. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

7. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

os quais determino desde já a liberação, dê-se ciência ao credor 

intimando-o para dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas que 

lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e início da contagem 

do prazo prescricional.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35688 Nr: 2477-14.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMPCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FABIAN COIMBRA 

CASADO - OAB:44753/PR, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - 

OAB:122.124/A, SILVIA CRISTINA HERNANDES MENDES - OAB:OAB/SP 

149.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Manifesta-se o exequente pela pesquisa online via RENAJUD para 

localização de veículos de propriedade do executado.

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 5. INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, adotando 

medidas cabíveis e eficazes à satisfação do crédito, em especial, 

indicando bens existentes e penhoráveis e sua localização, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art.921, III do CPC e 

arquivamento dos autos.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80552 Nr: 1075-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR BORNELLO, VICTOR GUEDIN 

GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80552

DECISÃO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o exequente pessoalmente para, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito comparecendo à Defensoria 

Pública, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, 

§1º do CPC.

2. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74526 Nr: 1825-21.2015.811.0050

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR COPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925-B/MT

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de Impugnação aos Benefícios da Gratuidade da Justiça 

ajuizada por TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA e OUTRO em 

desfavor de ODAIR COPINI, requerendo em síntese a cassação do 

benefício da gratuidade da justiça concedido ao impugnado e condenação 

do mesmo ao pagamento de multa e das custas processuais.

2. Devidamente citado, o impugnado apresentou contestação.

3. Os autos vieram conclusos.

4. Fundamento e decido.

5. Em análise ao feito principal, verifico que às fls. 43 e 46 o impugnado 

juntou declaração, afirmando não ter condições de prover as despesas 

processuais, sem o comprometimento de seu sustento e de sua família.

6. Ressalto que é pacificado em nossa jurisprudência que a mera juntada 

de declaração assinada pelo interessado, informando não ter condições 

financeiras para custear o processo é suficiente para a concessão do 

benefício.

7. A propósito, a lei não exige do interessado uma situação de extrema 

penúria, mas a simples afirmação de que é ou está incapacitado de arcar 

com as despesas processuais, o que não guarda relação com a 

profissão, grau de instrução ou local de residência.

8. Destarte, não se pode comensurar, em que atual fase de estabilidade 

financeira se encontra o impugnado, inexistindo elementos fortes de 

convicção para cassar o benefício.

 9. Além disso, caberia ao impugnante comprovar que o impugnado possui 

condições de arcar com o pagamento das custas processuais e não o 

fez, uma vez que também não juntou nenhum documento que pudesse 

provar o alegado.

10. Ante tais considerações e, por tudo mais que consta nos autos, com 

fundamento no art.487, I do CPC, REJEITO a impugnação, mantendo 

consequentemente a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita ao impugnado.

11. P.I.C.

12. Com o trânsito em julgado da presente decisão, dê-se baixa e 

arquive-se.

13. Custas pelo impugnante.

14. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81542 Nr: 1666-44.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, constituindo de pleno 

direito o título executivo e, consequentemente, condeno a requerida a 

pagar para a parte autora o valor de R$38.833,05 (CCB B41021969-8 e 

faturas de cartão de crédito) acrescidos de correção monetária pelo INPC 

desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º da Lei 6.899/81) e 

juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 219 

do Código de Processo Civil.10.Atendendo ao princípio da sucumbência 

condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em que fixo em 10% sob o valor do contrato, nos 

termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. 11.Transitada em 

julgado, prossiga-se na forma de execução, intimando-se o requerido para 

efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa no percentual de 10% (dez por cento), com base no art. 523 do 

CPC.12.Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor por seu 

patrono e pessoalmente para dar prosseguimento ao feito em 05 (dias) dar 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção na forma do art.485, III do 

CPC.13.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81318 Nr: 1537-39.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE CASTOR LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, constituindo de pleno 

direito o título executivo e, consequentemente, condeno a requerida a 

pagar para a parte autora o valor de R$14.619,30 acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º 

da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos 

moldes do artigo 219 do Código de Processo Civil.9.Atendendo ao princípio 

da sucumbência condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em que fixo em 10% 

sob o valor do contrato, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil. 10.Transitada em julgado, prossiga-se na forma de execução, 

intimando-se o requerido para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa no percentual de 10% (dez por 

cento), com base no art. 523 do CPC.11.Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o autor por seu patrono e pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (dias) dar prosseguimento ao feito sob 

pena de extinção na forma do art.485, III do CPC.12.P.I.C.13.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90629 Nr: 2203-06.2017.811.0050

 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): LUCIANO OLIVERIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se Ação de Busca e Apreensão.

2. Anteriormente a citação do requerido, a autora manifestou desistência 

da presente demanda.

3. Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, §4º 

do CPC, verifica-se que o executado não foi citado até o momento, o que 

torna desnecessária a sua anuência.

4. Diante do exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação 

proposto pela parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

5. P. I.C.

6. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81783 Nr: 1816-25.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCENIR ANDRADE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 15.Por tais considerações, com fundamento no art.487, I c/c artigo 3º, § 

2º, do Dec. lei 911/69 JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

para o fim de considerar purgada a mora do devedor e solvida a sua 

obrigação em relação às prestações vencidas.16.INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a devolução do veículo ao requerido, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do que dispõe o 

art. 461, § 5°, do Código de Processo Civil, bem como para indicar nos 

autos o número da conta e favorecido, inclusive o CPF ou CNPJ, a fim de 

que seja procedida a transferência dos valores depositados na conta 

única do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.17.P.I.C.18.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16342 Nr: 97-91.2005.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT, 

SULVIANE RIGO LUSTOZA - OAB:24.651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do ofício juntado ás fls. 174, no prazo legal. Nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83637 Nr: 2946-50.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATA ANDRADE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): EXTRAORDINÁRIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 216 de 520



A REALIZAR-SE NO DIA 09/08/2018 ÀS 12H:00MIN

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 16 de julho de 2018

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38848 Nr: 2201-46.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSS, WSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES JOSÉ GEIER - 

OAB:4911, Nelir Fátima Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato 

proposta por Delma Silva Santos em face de Ilo Gilson Kenob, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às f. 152 as partes compuseram amigavelmente quanto ao objeto da lide.

A parte autora informou às f. 159 o adimplemento integral do que fora 

pactuado.

Vieram os autos conclusos.

É o que cabia relatar.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao objeto da lide, f. 152, bem como 

ocorreu o adimplemento total da dívida, f. 159.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido às f. 152, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC, bem como diante da informação do adimplemento 

total da dívida, JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos do art. 924, inciso II, 

do CPC.

 Sem custas em face do benefício da Justiça Gratuita.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73674 Nr: 1348-95.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCB, AOBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de ação proposta pela parte autora em face da requerida, ambas 

acima nominadas e devidamente qualificadas.

No decorrer do procedimento a parte autora exequente informou o 

pagamento integral da dívida.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Diante da informação da quitação da dívida, JULGO EXTINTA a execução, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez 

que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Proceda-se ao desbloqueio de eventuais valores penhorados em relação 

ao presente feito.

 Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Registre-se. Publique-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.: 31324 Nr: 1376-73.2009.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A; ATUAL DENOMINAÇÃO DE BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CARLOS OTTONI PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PEDRO MUHL - 

OAB:14.573/PR, KARINA CORDEIRO MARCONDES - OAB:10.047-MT, 

Mirian Cristina Rahmann Muhl - OAB:4.624/MT, TERCIO BENDE 

RODRIGUES - OAB:9460-MT

 Vistos em correição.

Trata-se de ação proposta pela parte autora em face da requerida, ambas 

acima nominadas e devidamente qualificadas.

No decorrer do procedimento a parte autora exequente informou o 

pagamento integral da dívida.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Diante da informação da quitação da dívida, JULGO EXTINTA a execução, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez 

que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Proceda-se ao desbloqueio de eventuais valores penhorados em relação 

ao presente feito.

 Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Registre-se. Publique-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.: 40310 Nr: 564-26.2012.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDSS, CARINE LUKRAFKA STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT, Sales 

Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B, 

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 481-483 e 492, para que produza os 

seus efeitos legais e jurídicos.Com efeito, por se tratar de cumprimento de 

sentença SUSPENDO o feito, até o final do pagamento das parcelas 

relacionadas ao acordo, nos termos do art. 922 e parágrafo único do 

CPC.Outrossim, com relação ao pagamento da pensão mensal até o ano 

de 2027, não suspenderá o processo até o final, pois deverá ser incluída 

em folha de pagamento, não causando prejuízo ao cumprimento até o final. 

Assim, uma vez efetuada a última parcela dos demais itens, deverão as 

partes serem intimadas para informar o adimplemento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo sem informação quanto ao inadimplemento, 

será o efeito extinto pelo cumprimento da obrigação, diante da 

concordância tácita.Custas judiciais pelo requerido.A seguir, arquivem-se 

estes autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as 

anotações e baixas de est i lo .Publ ique-se.  Regist re-se . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-11.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000408-11.2018.8.11.0050 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 VÁLIDO 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),Segunda-feira, 16 de Julho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-93.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000409-93.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço VÁLIDO 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),Segunda-feira, 16 de Julho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-48.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

UEDER DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 1000412-48.2018.8.11.0050 

Promovente(s) Nome: UEDER DA CUNHA Endereço: rua canarinho, sn, 

casa 16 quadra 378, Jd das palmeiras, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 Promovido(s) Nome: BANCO TRIANGULO S/A Endereço: 

AVENIDA CESÁRIO ALVIM, 2209, - DE 2877/2878 A 4312/4313, BRASIL, 

UBERLÂNDIA - MG - CEP: 38400-696 Tipo de Ação [CONTRATOS 

BANCÁRIOS, BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 657,80 

Juízo Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis Audiência de 

Conciliação 28/08/2018 14:45 horas A presente carta/mandado, extraído 

dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade 

a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), 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, para comparecer(em), à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 28/08/2018 14:45 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O 

QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte promovida, 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 n.º 9.099/95). OBS: A 

contestação, poderá ser apresentada até 05 (cinco) dias após a audiência 

de conciliação. 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 

Segunda-feira, 16 de Julho de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária 

Endereço do Fórum: Fórum Desembargador Mauro José Pereira, Bairro: 

Centro -. Av. Rio Grande do Sul nº 731, Cidade: Campo Novo do 

Parecis-MT, CEP: 78.360-000, Telefone(s): (65) 3382-2440, (65) 

3382-1417

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER GUILHERME DE MIRANDA (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 DO PARECIS CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 1000418-55.2018.8.11.0050 

Promovente(s) Nome: WAGNER GUILHERME DE MIRANDA Endereço: RUA 

SABIA, S/N, JD DAS PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Promovido(s) Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: AVENIDA ANTÔNIO FREDERICO OZANAN, - DE 1/2 A 999/1000, 

VILA SANTANA II, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13219-000 Tipo de Ação 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Tipo de Citação 

Off-Line Valor da Causa: R$ 10.309,31 Juízo Juizado Especial Cível de 

Campo Novo do Parecis Audiência de Conciliação 28/08/2018 16:00 horas 

A presente carta/mandado, extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO 

acima-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) 

parte(s) promovida(s), 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, para comparecer(em), à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28/08/2018 16:00 horas, 

na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU 

ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, 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 n.º 

9.099/95). OBS: A contestação, poderá ser apresentada até 05 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação. 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 

Segunda-feira, 16 de Julho de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária 

Endereço do Fórum: Fórum Desembargador Mauro José Pereira, Bairro: 

Centro -. Av. Rio Grande do Sul nº 731, Cidade: Campo Novo do 

Parecis-MT, CEP: 78.360-000, Telefone(s): (65) 3382-2440, (65) 

3382-1417

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24492 Nr: 2446-59.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rolmar Rolamentos Importação e Exportação de 

Rolamentos Maringá Ltda, José Viana de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Sucesso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de suspensão da presente execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20179 Nr: 2503-14.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Antonio Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MT, Roberta Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Andrea do Amaral - 

OAB:26.866 OAB/PR, Rafael Barion de Paula - OAB:11063/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça devendo, para tanto, retirar a guia do "site" do TJMT, comprovando 

o adimplemento no processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25058 Nr: 3001-76.2008.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lourival Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680/MT, Juliano Domingues de Oliveira - 

OAB:11670/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

embargante, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se quanto ao 

comprovante de depósito realizado pela parte embargada, bem como 

quanto a impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80555 Nr: 797-49.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Multi Factoring Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, 

Kelsen Eustáquio da Silva - OAB:9.813-B, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA COMPARECER, NO PRAZO DE 15 DIAS, NA SECRETARIA 

DA PRIMEIRA VARA DESTA COMARCA, PARA COLETA DO PADRÃO 

GRÁFICO A SER LANÇADO NOS SUPORTES ANEXOS AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21254 Nr: 3574-51.2007.811.0051

 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): Espólio de Lourival Lopes, David Antonio 

Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680/MT, Juliano Domingues De Oliveira - OAB:2484-RO, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se quanto ao 

comprovante de depósito realizado pela parte executada, bem como 

quanto a impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80556 Nr: 798-34.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Suinutri Industria e 

Comercio de Carnes e Derivados Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA COMPARECER, NO PRAZO DE 15 DIAS, NA SECRETARIA 

DA PRIMEIRA VARA DESTA COMARCA, PARA COLETA DO PADRÃO 

GRÁFICO A SER LANÇADO NOS SUPORTES ANEXOS AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80553 Nr: 795-79.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Osvaldo Mont. Morteytil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA COMPARECER, NO PRAZO DE 15 DIAS, NA SECRETARIA 

DA PRIMEIRA VARA DESTA COMARCA, PARA COLETA DO PADRÃO 

GRÁFICO A SER LANÇADO NOS SUPORTES ANEXOS AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75063 Nr: 56-43.2013.811.0051

 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: RORIVALDO RIVALINO PEREIRA, Juvercina de Fátima 

Pereira

 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:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-sequanto ao retorno 

dos autos da 2ªinstância, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81805 Nr: 1715-53.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SCHEFFER CHRISTOVÃO

 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:
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 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se quanto ao retorno 

dos autos da 2ª instância, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84069 Nr: 3299-58.2014.811.0051

 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: Vergina Martins Francisco

 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:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se quanto ao retorno 

dos autos da 2ª instância, sob pena de retornar os autos ao arquivo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72986 Nr: 1974-19.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Boquerão Ltda - EPP, José 

Ferreira Gomes, Rogério Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL TEXTIL BOQUERÃO LTDA - 

EPP, CNPJ: 07946665000131 e atualmente em local incerto e não sabido 

ROGÉRIO GOMES FARIA, Cpf: 78412048172, Rg: 3546262/2, Filiação: 

Valdivino Mateus Faria e Edina Ferreira Faria, data de nascimento: 

30/05/1977, brasileiro(a), natural de Santa Helena de Goias-GO, 

solteiro(a), empresário, Telefone (64) 9229-6611. 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: 10/07/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIAL TEXTIL BOQUERÃO LTDA - EPP, JOSÉ FERREIRA GOMESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Adulteração, vício ou falsificação de documento fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7420/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/06/2012

 - Valor Total: R$ 465.693,60 - Valor Atualizado: R$ 465.693,59 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos n° 1974-19.2012.811.0051 - 72986Execução 

FiscalDespacho.Vistos etc.A fim de prestigiar a citação pessoal da parte 

Executada, SOLICITEM-SE, pelos Sistemas INFOJUD e SIEL, informações 

acerca do atual endereço da Parte.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o 

necessário à citação da parte Executada, observando-se as advertências 

consignadas na decisão inicial.Do contrário, se impossível a localização 

das Partes, DEFIRO, desde logo, o pedido de citação por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, 

esgotado o prazo sem manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à 

Procuradoria do Estado, a fim de que indiquem bens disponíveis da parte 

Executada, sob pena de suspensão do feito.Por fim, POSTERGO para 

depois da penhora a nomeação de Curador à parte Executada. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 24 de julho de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 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, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 13 de julho de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71075 Nr: 74-98.2012.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromais Comércio e Representações Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG Programa para Computador Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:8872, Vanderlei Chilante - OAB:3533-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da presente execução, inclusive indicando bens do 

executado para a penhora em caso de ser essa a providência a ser 

pleiteada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 3208-70.2011.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromais Comércio e Representações Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG Programa para Computador Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Jr. - 

OAB:8872/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:8047

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da presente execução, inclusive indicando bens do 

executado para a penhora em caso de ser essa a providência a ser 

pleiteada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 1045 Nr: 7-27.1998.811.0051

 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: IVALDIR PAULO MÜHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feodorit Egoroff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, MANIFESTAR-SE SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, devendo solicitar o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139186 Nr: 10494-89.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Textil Amazonia Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saviatto & Medeiros 

Advogados Associados - OAB:1935/2012, Tarcisio de Medeiros - 

OAB:17563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal, caso 

queira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28154 Nr: 2262-69.2009.811.0051

 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: Armelindo Cattani - Me, Armelindo Cattani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrahão Gomes Bezerra Neto, Moacir Galice 

Spolidoro, João Alberto de Aquino Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu 

preparo e distribuição na Comarca de Cáceres - MT, ou promova o 

recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da 

CNGC/TJMT. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29097 Nr: 3186-80.2009.811.0051

 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: Sheila Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Reis Nação, Ademir Maccari, Maria de 

Fátima Ferreira Maccari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para que se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição de fls. 200, ou requeira o que 

entender de direito.

É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80542 Nr: 784-50.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado, Azzo's Industria e Comercio Atacadista e 

Varejista de Confecções Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azzo's Industria e Comercio Atacadista e 

Varejista de Confecções Ltda-ME, Valmir Calado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Frederico Barros Calça - 

OAB:GO/23.180, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Frederico Barros Calça 

- OAB:GO/23.180, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca da designação do dia 

18/07/2018, às 13h00min, para início dos dos trabalhos periciais.

É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80545 Nr: 787-05.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azzo's Industria e Comercio Atacadista e 

Varejista de Confecções Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Frederico Barros Calça 

- OAB:GO/23.180

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca da designação do dia 

18/07/2018, às 13h00min, para início dos dos trabalhos periciais.

É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 2153 Nr: 350-52.2000.811.0051

 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: Luciana Montagnani Berteli Marsaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de GILMAR ANTONIO MARSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Hyppolito - 

OAB:101586/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Marino do Souto 

Brites - OAB:73.356-SP

 Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de sobrepartilha e, por 

consequência, o requerimento de emissão de carta de adjudicação em 

favor de MARCELO MONTAGNINI BERTELI, ressalvada, porém, a 

possibilidade de posterior transferência do imóvel ao terceiro MARCELO 

MONTAGNINI BERTELI, mediante ato entre vivo e independente de 

autorização judicial.Lado outro, após comprovado o pagamento dos 

impostos devidos, AUTORIZO a emissão de formal de partilha 

complementar relativo ao imóvel remanescente (matrícula nº 9.869 do CRI 

de Dom Aquino – fls. 20), nos exatos termos da sentença de fls. 187/192 

que prevê a partilha na proporção de 50% de metade do imóvel 

(representando 25% da totalidade do bem para cada herdeiro), já que 

antes do falecimento os outros 50% já eram pertencentes a terceiro. 

INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Campo Verde - MT, 21 

de maio de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 4094-30.2015.811.0051

 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: Dayanne Deyse de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial 

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

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139494 Nr: 42-83.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues Garcia & Garcia Ltda-ME, Celia 

Salvadora Rodrigues Paes Garcia, Diego Rodrigues Garcia, João Gilberto 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça requerendo o que entender de direito, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 134835 Nr: 8248-23.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davino Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 
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KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 8248-23.2017.811.0051 – 134835

Requerente: DAVINO PEREIRA DA SILVA

Requerido: INSS

 Espécie: Previdenciário

 Data e horário: 15 de fevereiro de 2018, às 13h30min.

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a ausência do requerido, apesar de 

devidamente intimado, e a presença da parte requerente e de seus 

advogados, além da MMª Juíza de Direito.

 Foi informado às partes que, os depoimentos prestados seriam 

armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo seria gravado 

em mídia adequada. As partes tomaram ciência da vedação de divulgação 

não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao 

processo.

 A seguir, a MMª. Juíza passou a ouvir as testemunhas.

Dada a palavra aos advogados da parte autora, estes postularam pelo 

translado da certidão de casamento do requerente acostada aos autos de 

código 140076 (Ação de Aposentadoria de sua esposa JACI RIBEIRO DA 

SILVA). No mais, apresentaram memoriais remissivos a inicial. Reiteram, 

ainda, o pedido de tutela de urgência.

DELIBERAÇÕES

A seguir, a MM.ª Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: “Trata-se de ação 

de aposentadoria por idade rural aviada por DAVINO PEREIRA DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo o reconhecimento de sua 

qualidade de segurado obrigatório, como rurícola. Devidamente citado, o 

instituto requerido apresenta contestação arguindo a prejudicial de 

prescrição. No mérito, argumenta que o requerente não comprovou de 

forma satisfatória o exercício de atividade rural no período necessário 

para a concessão do benefício. Nesta ocasião foram ouvidas duas 

testemunhas arroladas pelo autor e diante da inexistência de demais 

provas a serem produzidas foi encerrada a instrução processual, tendo a 

parte autora apresentado alegações finais remissivas à inicial e o INSS 

deixado de apresentar seus memoriais, eis que apesar de devidamente 

intimado não compareceu ao ato. É o breve relato. FUNDAMENTO e 

DECIDO. De início, DEFIRO o pedido do requerente e DETERMINO seja 

transladada a este feito a certidão de casamento do requerente acostada 

aos autos de código 104076. Prosseguindo, considerando que a preliminar 

arguida pelo réu fora afastada às Ref. 17, passo à análise do mérito. No 

mérito, a ação é PROCEDENTE. De elementar conhecimento que, de acordo 

com a sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, para a 

obtenção do beneplácito da aposentadoria por idade, o trabalhador rural, 

reputado como sendo segurado obrigatório do Regime Geral da 

Previdência Social [art. 11, I, alínea ‘a’, VI e VII, da Lei nº 8.213/1991], a par 

do preenchimento do requisito etário — idade equivalente a 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos de idade, caso 

mulher, observada redução no patamar equivalente a 05 (cinco) anos [art. 

210, § 7º, II, da CRFB/88] — deverá demonstrar o efetivo desempenho de 

atividade rural, de acordo com o caso em regime de economia familiar, 

ainda que de forma descontínua, durante o interstício temporal 

imediatamente anterior a data do requerimento do benefício, em número de 

meses idêntico ao indicado para o período de carência do referido 

benefício previdenciário. Inteligência do teor do art. 39, I, art. 142 e o art. 

143, todos da Lei nº 8.213/1991.Na espécie, ao cotejar o acervo 

probatório existente nos autos, verifica-se que o requerente comprovou o 

exercício de atividade laboral rural, em regime de economia familiar. E tal 

conclusão vem amparada nos documentos apresentados pela parte 

autora que dão sustentáculo fático-jurídico a essa afirmação, a saber: a) 

contrato de concessão de uso, expedido pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA onde consta como beneficiária a 

esposa do requerente JACI RIBEIRO DA SILVA; b) ficha clínica em nome 

da esposa do autor, onde consta o endereço do autor como sendo em 

zona rural; c) notas fiscais de aquisição de insumos e produtos agrícolas; 

d) fatura de energia elétrica com endereço de zona rural. Assim, 

considerando que a prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rural, de acordo com a Súmula 149 do STJ, 

conclui-se que o postulante apresentou documentos na inicial, 

demonstrando razoável início de prova material, consoante acima 

demonstrado. Outrossim, não se pode olvidar que a jurisprudência tem 

aceitado, de forma pacífica, como início de prova material os registros 

civis de casamento, onde consta a profissão de trabalhador rural; 

declaração do proprietário do imóvel onde tenha trabalhado como parceiro, 

meeiro ou arrendatário rural, acompanhada de comprovantes do registro 

do referido imóvel no INCRA e/ou comprovante de pagamento do ITR 

respectivo. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, 

in verbis: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL POR MEIO DE INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL COMPLEMENTADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A 

CF/88 incluiu o trabalhador do campo no Regime Geral de Previdência 

Social, nos termos do art. 201, § 7o., II, tendo a Lei 8.213/91, que regula os 

Benefícios da Previdência Social, estabelecido um período de transição em 

que o trabalhador rural que já integrava o sistema de previdência social 

encontra-se dispensado do recolhimento das contribuições necessárias 

ao reconhecimento do tempo de atividade agrícola.2. A Lei 8.213/91 dispõe 

em seu art. 143 que será devida aposentadoria por idade ao trabalhador 

rural que completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se 

mulher, além de comprovar o exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência. 3. O art. 55, § 3o. e o 

art. 106, parágr. único da Lei 8.213/91 elencam os documentos 

necessários à comprovação do exercício de atividade rural, ressalvando 

não ser admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência 

de motivo de força maior ou caso fortuito. Esta Corte já pacificou 

entendimento de que o rol previsto no citado art. 106 da Lei 8.213/91 é 

meramente exemplificativo 4. A concessão de aposentadoria rural possui 

relevante valor social, uma vez que busca amparar o obreiro rural por 

meio de distribuição da renda pela via da assistência social. Dessa forma, 

não se deve aplicar rigor excessivo na comprovação da atividade rurícola, 

sob pena de tornar-se infactível, em face das peculiaridades que 

envolvem o trabalhador do campo, que normalmente não dispõe de 

documentos que comprovem sua situação. Diante dessa situação, 

conforme orientação jurisprudencial do STJ, para a demonstração do 

exercício de trabalho rural não se exige que a prova material abranja todo 

o período de carência exigido pelo art. 142 da Lei 8.213/91, sendo 

necessário apenas início de prova material complementado por prova 

testemunhal (...) (STJ AgRg no AgRg no AREsp 591.005/SP, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

12/05/2015, DJe 21/05/2015). (destaquei). Imperioso salientar, ainda, que 

nas ações de aposentadoria por idade aos trabalhadores rurais é 

necessária, além da comprovação da condição de segurado especial, a 

demonstração de outros dois requisitos, a saber: idade mínima exigida e o 

exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua por um 

período que varia entre 60 a 180 meses, dependendo do ano em que foi 

requerido o benefício. Analisando o caso “sub judice”, constata-se que o 

requisito IDADE encontra-se indubitavelmente comprovado, uma vez que o 

requerente nasceu em 07.09.1956, conforme se verifica dos documentos 

anexados aos autos. No que tange ao requisito do EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL, a parte autora deve comprovar o exercício do trabalho 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, pelo prazo estabelecido na lei de regência. 

Por oportuno, colaciona-se recente julgado proferido sob a sistemática de 

recursos repetitivos, no qual o Superior Tribunal de Justiça reafirma a 

necessidade de comprovação simultânea da atividade rural quando o 

segurado completar a idade mínima para se aposentar: PROCESSUAL 

CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO 

DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 

REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA 

LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA 

CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 
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hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil. (STJ REsp 1354908/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 10/02/2016) 

(destaquei). No caso dos autos a parte autora demonstrou o exercício de 

atividade rural em período imediatamente anterior à propositura da ação. 

Com efeito, a partir do enfrentamento da prova testemunhal produzida 

neste ato que corroboram a prova material apresentada, eis que 

confirmam o exercício de atividade rural por parte do requerente em 

regime de economia familiar em tempo suficiente para obtenção do 

beneficio pleiteado. Por fim, inadequado seria esquecer que apesar do 

autor ter desempenhado trabalho urbano por certo período de tempo, tal 

circunstância não é hábil para afastar a sua condição de rurícola, 

porquanto esta tem prova material própria. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. PROVA PRÓPRIA. 

RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO. JUROS. 

IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA. 1. Nos moldes do entendimento 

jurisprudencial dominante, é prescindível a provocação administrativa 

antes do manejo da via judicial nas ações em que se pleiteia benefício 

previdenciário. Ressalva do entendimento pessoal do relator. 2. Requisito 

etário: 12.08.1993 (nascida em 1938). Carência: 5 anos e 6 meses. 3. 

Início de prova material da atividade campesina: certidão de casamento 

(marido lavrador) e cadastro de imóvel rural para ITR. Os documentos 

relativos ao imóvel rural, ainda que estejam registrados em nome do 

esposo da requerente, fazem prova plena também à autora, no período a 

que dizem respeito e configuram início de prova material no tocante aos 

demais períodos, tendo em vista que a propriedade se estende à esposa 

(regime de comunhão de bens). Precedentes. 4. A prova oral produzida 

nos autos confirma a qualidade de trabalhador rural da parte autora. 5. A 

existência de eventuais vínculos urbanos por parte do esposo não 

descaracteriza a qualidade de segurada especial da autora, tendo em 

vista a existência de prova documental própria, nos termos do art. 11, § 

9º, I, da Lei 8.213/91. 6. Termo inicial do benefício: data do ajuizamento da 

ação. 7. Consectários legais: a) correção monetária pelo MCJF. b) juros de 

mora de 1% até Lei 11.960/09 quando então serão devidos no percentual 

fixado por essa norma. 8. Implantação imediata do benefício, nos termos 

do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. Apelação desprovida e 

remessa oficial parcialmente providas, nos termos do item 7.” (TRF1, AC 

0012125-68.2009.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1137 de 28/02/2014). 

Denota-se, portanto, que a prova carreada aos autos é segura, coesa e 

revestida da especial virtude de deixar evidenciado que o requerente 

dedicou-se, de modo exclusivo, a exercer atividade laboral na zona rural, 

em regime de economia familiar, durante o interstício temporal 

imediatamente anterior a data do requerimento do benefício previdenciário, 

de tal modo que, presentes os requisitos para concessão do beneficio 

previdenciário, a procedência do pedido é medida que se impõe. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 

à concessão da aposentadoria rural por idade ao requerente DAVINO 

PEREIRA DA SILVA como trabalhador rural, no valor mensal de 01 (um) 

salário mínimo, nos termos do art. 143 da Lei nº 8.213/91, a partir da data 

do requerimento administrativo (05.04.2017), com a imediata implantação 

na folha de pagamento do requerido. Sobre as prestações em atraso 

deverão incidir juros de mora e correção monetária de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal. CONDENO ainda o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor da 

causídica da autora, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3º do 

art. 85 do CPC e Súmula 111/STJ), isentando-o do pagamento das custas 

processuais. Por fim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do 

NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício e a evidente hipossuficiência da parte autora. Por corolário, 

OFICIE-SE ao Gerente da Agência da Previdência Social de atendimento de 

demandas judiciais de Cuiabá-MT, encaminhando-lhe cópia da presente 

sentença e dos documentos necessários para a implantação do benefício 

ao autor. Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor 

auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados 

necessários à implantação do benefício em favor do requerente: Nome do 

segurado: DAVINO PEREIRA DA SILVA; CPF nº. 545.671.901-06; Benefício 

Concedido: Aposentadoria Rural por Idade; RMI - Renda mensal inicial: 01 

(um) salário mínimo; DIB - Data do início do Benefício: 05.04.2017; DIP - 

Data início do pagamento: 30 dias; Prazo para cumprimento da sentença: 

30 (trinta) dias, a contar da presente data. Dou por publicada a sentença 

em audiência e por intimados os presentes, bem como o instituto 

requerido, haja vista que foi devidamente intimado para comparecer ao 

ato. Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

ENCAMINHE-SE o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário.” Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124747 Nr: 3237-13.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADARIA DONA HORTENCIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio Barcelos - OAB:14258-A

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21257 Nr: 3580-58.2007.811.0051

 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): Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister, 

Getúlio Gideão Bauermeister, Abraão Lincoln Carpes 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: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Processo nº 2007/330 (Código 21257).

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos etc.

De proêmio, CONVERTO a penhora online de fls. 148/150 em pagamento 

parcial.

 No mais, certificado o decurso do prazo recursal e decorrido o lapso 

temporal estabelecido pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ, que disciplina 

que o levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso, EXPEÇA-SE o alvará de 

levantamento em favor da parte exequente, observando a conta indicada 

à fl. 166.

No tocante à reserva de honorários proporcionais dos antigos patronos, 

DETERMINO a intimação pessoal do exequente para se manifestar sobre o 

pedido de fls. 163, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que o 

silêncio será interpretado como anuência ao pleito.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da devolução do AR de fls. 177.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Campo Verde, 25 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97083 Nr: 3035-07.2015.811.0051

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellem Maria Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Representante Legal da 51ª Ciretran de Campo 

Verde - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112005 Nr: 3375-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimere Fernandes Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:36806

 Certifico que, IMPULSIONO O FEITO a expedição de matéria para imprensa 

a fim de intimar a defesa para arrolar testemunhas, nos termos do art. 422 

do Código de Processo Penal.É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-04.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ROSEGHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO CEZAR (REQUERIDO)

LUIZ ALBERTO CEZAR - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

 

Autos n° 8010489-04.2012.811.0051 Despacho. Vistos etc. A princípio, 

diante do longo decurso temporal que dura este feito, necessário se faz 

um breve resumo do andamento processual. Cuida-se de título executivo 

judicial, decorrente da sentença proferida no ID 1235629, confirmada por 

Acórdão de ID 1235638, em que condenou os Executados ao pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros (1% ao mês) e correção 

monetária a partir da decisão (06.05.2014), além de honorários 

advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Iniciada a 

execução de sentença, foram realizadas tentativas de bloqueio on line, as 

quais restaram infrutíferas, assim como se procedeu a restrição de 

veículos de propriedade da parte Executada (ID 1235651). Instada a se 

manifestar, o Exequente pugnou pela busca e apreensão do veículo 

FORD/PAMPA, placa JYK0402-MT, com a sua consequente adjudicação. A 

diligência restou infrutífera, diante da não localização do bem (ID 

1235660). Desta forma, atendendo ao novo pedido da parte Exequente, 

determinou a penhora de eventuais bens localizados na propriedade da 

parte Executada (ID 1235664), o qual, da mesma forma, restou infrutífero 

(ID 1235670). A parte Exequente, novamente, requereu a penhora dos 

veículos constritos por meio do Renajud (FORD/PAMPA e outro), o que 

restou negado por este Juízo, uma vez que foram vendidos a pessoas 

estranhas a lide (ID 1689138). Em reiteração, a parte Executada insiste em 

realizar a penhora do veículo FORD/PAMPA, já que possivelmente estaria 

ocorrendo fraude ao credor e má-fé por parte do Executado, postulando, 

assim, que o mesmo comprovasse a venda do bem. Subsidiariamente, 

postulou nova penhora on line. Tal pleito restou deferido pelo Juízo (ID 

4156061). Realizada nova penhora on line, esta restou infrutífera. Por sua 

vez, embora a parte Executada tenha sido intimada por seu causídico (ID 

9452878 e Evento n° 12738204), deixou de apresentar nos autos o 

contrato de venda do veículo FORD/PAMPA. Por fim, instada à 

manifestação, a parte Exequente postula o cumprimento do primeiro 

parágrafo da decisão de ID 4156061. É o relato. Decido. Diante do 

relatório, supramencionado, esclareço, inicialmente, que muito embora a 

parte Exequente postule nova intimação da parte Executada para a 

apresentação do contrato de venda do veículo FORD/PAMPA, a fim de 

verificar eventual fraude ao credor, entendo que tal pedido já fora 

devidamente cumprido. Isso porque, conforme se vê na certidão de ID 

9452878 e publicação de DJE do Evento n° 12738204, o Advogado que 

representa a parte Executada já foi devidamente intimado para tal fim. De 

outro lado, diante da inércia da parte Executada, aliado ao decurso de 

tempo que perdura a presente execução, DETERMINO a intimação da parte 

Executada, pessoalmente e por meio de seu Advogado, para que 

apresente bens passíveis de penhora, em caso de existência, no prazo de 

05 dias (Art. 774, IV, CPC), sob pena de aplicação de multa de 20 % (vinte 

por cento) por descumprimento, além de ser considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, de fraude à execução. (Art. 774, parágrafo único, 

CPC). Por corolário, CANCELO a restrição dos veículos em nome da parte 

Executada no Sistema Renajud, uma vez que já não mais interessam ao 

feito, tendo em vista que não foram localizados (em três tentativas 

efetuadas por oficiais de justiças), assim como, segundo informado nos 

autos, os bens já foram vendidos a terceiras pessoas estranha à lide. 

Decorrido o prazo acima fixado, INTIME-SE a parte Exequente para que 

traga aos autos o cálculo atualizado, incluída a multa, para dar 

continuidade a execução, requerendo o que entender de direito. Por fim, 

desde já, a parte Exequente está autorizada a solicitar à Secretaria deste 

Juizado Especial a emissão de certidão judicial de existência da dívida, 

para registro em Cartório de Protesto, de acordo com o Provimento 

07/2007-CGJ. Cumpra-se. Expeça-se ao necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 12 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-55.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-96.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-93.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE AQUINO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE KARINE DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001281-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (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

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KEMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de julho de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64697 Nr: 3690-74.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, ADEVAN DA SILVA ARAUJO, 

MARIA APARECIDA SILVÉRIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Fellipe de Almeida - OAB:24591/0 -MT, Marina Rosa da Silva - 

OAB:23939 O /MT

 Vistos.

 Diante da ausência do Defensor Público, NOMEIO, para o ato o Dr. Dimitri 

Mello Minucci OAB/MT nº 13215-B, para patrocinar dos demais envolvidos. 

Para tanto, arbitro a título de honorários de uma URH, a serem custeados 

pelo Estado de Mato Grosso.

Encerrada a Instrução, vistas às partes para memoriais finais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67532 Nr: 1912-35.2018.811.0029

 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: ELIZAN LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO, JANISVALDO RODRIGUES 

BORGES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 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: 177401/2018

Autos de Origem: 1912-35.2018.811.0029 – Código: 67532
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Solicitante/Requerente: Elizan Lopes da Silva

Solicitado/Requerido: Humberto

 Solicitado/Requerido: Janisvaldo Rodrigues Borges –ME.

CERTIDÃO

 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 177401/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 23/08/2018 às 12h30min. (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, 21 de junho de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 3766 Nr: 999-83.2000.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Quido Grings, Sandro Alves de Oliveira, 

Cristiano Plack de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000174-92.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao mandado 

de Busca e Apreensão e Citação, dirigi-me ao endereço indicado no dia 5 

e 11/7/2018, não foi Possivel Efetuar a Busca e Apreensão do bem 

indicado, não localizando-o, devolvo o presente para que indique o 

endereço do bem a ser apreendido. Devolvo o presente na secretaria para 

as providencias. Canarana/MT, 16 de julho de 2018. LUIS ELEMAR PFEIFER 

Oficial de Justiça SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62246 Nr: 2230-52.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVERCIO TSEREWARIPRE TSAWE WA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIVERCIO TSEREWARIPRE TSAWE WA, 

Cpf: 08348990194, Rg: 30709792, Filiação: Elizabethe Ro'onhii e Alfredo 

Tsawe'wa Hoire'edi, data de nascimento: 22/03/1998, brasileiro(a), natural 

de Canarana-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: CITAÇÃO do denunciado, para oferecer resposta à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do CPP), 

momento em que poderá arguir preliminares e alegar o que interessar à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, inclusive especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 396-A, do CPP)

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial às fls. 64/65, e determino a 

expedição de Edital para citação de ELIVERCIO TSEREWARIPRE 

TSAWE’WA.Após o prazo do edital, vista dos autos ao Ministério 

Público.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62770 Nr: 2560-49.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DAS DORES DA SILVA SOUSA, 

Filiação: Maria Paixão Ramos da Silva e Januario Sirqueira Lima de Sousa, 

data de nascimento: 15/12/1982, brasileiro(a), natural de Imperatriz-MA, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

18/09/2017, apresentou denuncia contra o acusado acima qualificado, 

como incurso nas sanções do artigo 155, caput do Código Penal, por delito 

praticado em 17 de Agosto de 2017, na Rua Erval Seco, nº 867, Bairro: 

Nova Canarana, Cidade de Canarana/MT.

Despacho: Vistos,1. Presentes os indícios de autoria e de materialidade, 

recebo a denúncia em todos os seus termos e para todos os efeitos legais 

contra Maria das Dores da Silva Sousa, qualificado nos autos, pela 

prática, em tese, do crime capitulado no art. 155, caput do Código Penal. 2. 

Cite-se a denunciada para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do CPP), momento em que poderá arguir 

preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, oferecer documentos 

e justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 396-A, do CPP).3. Diante do teor do Provimento n.º 

30/2008 – CGJ, determino que o oficial de justiça indague a denunciada se 

pretende constituir advogado ou que lhe seja nomeado um defensor 

público ou dativo, fazendo-se necessário constar na certidão esta 

informação.4. Em não sendo ofertada a defesa por advogado constituído 

ou havendo a informação acima citada no sentido de que a denunciada 

não tenham condições de constituir um advogado, o que deverá ser 

certificado, nomeio, desde já, o defensor público, que terá outros 10 (dez) 

dias para tal mister. Com a certidão, a intimação do defensor público 

deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.5. 

Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).6. Por fim, 

nos termos do Provimento n.º 040/2008, de 19 de Novembro de 2008, do 
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Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, encaminhem-se os 

autos à Central de Conciliação desta comarca, devendo ser aprazada 

audiência de suspensão condicional do processo, pela Sra. Conciliadora 

do Juízo.7. 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, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51270 Nr: 2392-18.2015.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIAMA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, FABIO RIBEIRO BORGES, FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RIAMA TRATORES E MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 03723547000103, Inscrição Estadual: 

13.193.202-0, atualmente em local incerto e não sabido FABIO RIBEIRO 

BORGES, Cpf: 04361598134, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR, Cpf: 99913364604, 

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: 30/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RIAMA 

TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, FABIO RIBEIRO BORGESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Descumprimento de obrigação Trib acessória Registrado no CCF., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10855/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/12/2013

 - Valor Total: R$ 163.522,70 - Valor Atualizado: R$ 148.657,03 - Valor 

Honorários: R$ 14.865,70

Despacho/Decisão: Vistos e etc...Defiro a citação por edital.Expeça-se o 

necessário.

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, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49540 Nr: 1563-37.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo Diehl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Frican de Canarana LTDA, José 

Carlos Romazzini, Gérson Vieira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRIGORÍFICO FRICAN DE CANARANA 

LTDA, CNPJ: 37493830000108, Inscrição Estadual: 131 453 20-3, 

atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ CARLOS ROMAZZINI, Cpf: 

20198701187, Rg: 063053, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido GÉRSON VIEIRA ALVES, Cpf: 

92891748891, administrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Defiro o petitório de fls. 112/115, determino a 

citação do executado por edital pelo prazo de 20 dias (art. 238 e ss do 

Novo CPC), sobre os termos da presente com todas as advertências 

legais.2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte ré, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.3. Cumprida 

as determinações supra, tornem-me os autos conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana F. M. G. 

de Moraes, digitei.

Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19898 Nr: 624-67.2009.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. Tuzzi ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): S. M. TUZZI ME, CNPJ: 04870214000170. 

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. CDA - 584.

Sentença: Vistos...1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela parte 

exequente em face do executado (todos qualificados nos autos).2. Em 

breve síntese, o presente feito encontrava-se arquivado provisoriamente 

a mais de 05 (cinco) anos, não requerendo, a parte exequente, a 

realização de qualquer ato jurídico que desse impulsionamento nos feitos 

executórios.3. Vieram os autos conclusos para deliberações. É breve o 

relatório. Fundamento e decido. 4. De proêmio, não se pode desconsiderar 

que, com o tempo, correm-se as situações jurídicas, inclusive a 

exigibilidade do crédito tributário executado.5. Neste interim, o STF e o STJ 

há décadas, entendeu por acolher a teses da prescrição intercorrente nos 

casos de arquivamento superior ao período quinquenal, sem que a 

Fazenda diligenciasse para prosseguir com a Execução, o que é o caso 

em tela.6. A Lei n°. 11.051/2004, incluiu na Lei de Execuções Fiscais – L. 

6.830/80, a aludida situação, que passou a vigorar no art. 40, § 4° o 

seguinte texto:Art. 40 (...) §4º Se da decisão que ordenar o arquivamento 

tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato.7. Reforçando a tese, cabe trazer a baila o seguinte 

julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO 

EXEQÜENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80 C/C ART. 174, DO CTN. 

DIREITO FUNDAMENTAL DO EXECUTADO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 
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PROCESSO. ART. 5º, LXXVII, DA CF/88. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 

deve ser aplicado em harmonia com o disposto no art. 174 do CTN, 

ocorrendo a prescrição, após o transcurso do lustro sem manifestação da 

Fazenda Pública. Precedentes do Col. STJ: AGRG no AG 568.522/MG, 1º 

Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.06.04; AGRG no RESP 621.422/MG, 1º 

Turma, DJ de 28.06.04. 2. Transcurso de mais de uma década, da data do 

arquivamento dos autos até a prolação da sentença, sem que o Exequente 

tenha desenvolvido esforço para a localização do Devedor ou se 

manifestado pela manutenção da suspensão da execução. 

Reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário que se 

impõe. Apelação e Remessa Oficial improvidas. (TRF-5 - AC: 353965 CE 

2005.05.00.002503-3, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, 

Data de Julgamento: 08/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: 

Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2006 - Página: 649 - Nº: 63 - Ano: 

2006)”8. Deste modo, após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 

174, do CTN), contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento 

do processo, poderá o Juízo decretar de ofício a extinção do feito com o 

julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. 9. Posto isso, o processo só deve permanecer inerte pelo 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, sob pena da ocorrência da prescrição 

intercorrente. 10. Desta feita, pelo que conta dos autos, considerando que 

o mesmo encontra-se paralisado por mais de 05 (cinco) anos, em 

decorrência da não movimentação por parte do exequente, EXTINGO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, sob o pálio do art. 40, §4º, 

da Lei n°. 6.830/80 c.c. art. 487, II, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Deixo de condenar em custas e honorários, eis que incabíveis ao caso. 

12. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana F. M. G. 

de Moraes, digitei.

Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10531 Nr: 485-57.2005.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Correa de Souza, Ivan Douglas 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alceu Batista de Almeida 

Junior - OAB:104.994/SP, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, RENATO LOPES TEIXEIRA - OAB:371142

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVAN DOUGLAS GONÇALVES, Rg: 

22.582.394-9, Filiação: Paulo Gonçalves e Maria de Lourdes Sangalli, data 

de nascimento: 10/04/1974, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, 

divorciado(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 73. Diante do exposto julgo procedente a presente denúncia 

para CONDENAR IVAN DOUGLAS GONÇALVES, por infringir os artigos 

171, caput, e 288, caput, ambos do Código Penal, fixando-lhe a reprimenda 

de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 83 

(oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, sem substituição por 

restritiva de direitos e/ou sursis; e DURVAL CORREA DE SOUZA, por 

infringir os artigos 171, caput, e 288, caput, ambos do Código Penal, a 

pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo 

legal a unidade, sem substituição por restritiva de direitos e/ou sursis.74. 

Os sentenciados poderão aguardar o trânsito em julgado da sentença em 

liberdade, por estarem ausentes, neste momento, quaisquer das 

circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal.75. Por fim, 

determino o desmembramento dos presentes autos em relação ao réu 

DOMECIAS JOSÉ DOS SANTOS.76. Efetuado o desmembramento do 

processo, determino a expedição do mandado de prisão em desfavor do 

réu Domecias José dos Santos, alimentando o BNMP, após, a citação por 

edital pelo prazo de 20 (vinte) dias, e, no caso de não comparecimento e 

constituição de advogado nos autos, determino, desde já, a suspensão do 

processo desmembrado e do prazo prescricional, com remessa dos autos 

ao arquivo provisório, nos termos do art. 366 do CPP.77. Após o trânsito 

em julgado, determino a suspensão dos direitos políticos dos condenados 

IVAN DOUGLAS GONÇALVES e DURVAL CORREA DE SOUZA, enquanto 

durar os efeitos da condenação, que significa o cumprimento integral, 

inclusive de eventuais penas acessórias da condenação, que não se 

confunde com a perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III).78. Com o 

trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pelo Sra. 

Gestora Judiciária, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados, 

oficie-se ao TRE (art. 15, III, da CF), aos Institutos Estadual e Nacional de 

Identificação, bem como aos demais órgãos de registro, comunicando-se o 

teor desta sentença para os devidos fins de direito e expeça-se a 

competente Guia de Execução Penal definitiva, observado o disposto nos 

artigos 105 e seguintes da Lei de Execução Penal (LEP), formando-se o 

respectivo processo executivo de pena.79. Transitada em julgado, lance o 

nome no rol dos culpados.80. P.R.I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla Adriana Freitas 

Martins G. Moraes, digitei.

Canarana, 09 de julho de 2018

Soani Solange Wesolowski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 2601 Nr: 84-34.2000.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanor Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123 MT, Arivaldo Moreira da Silva - OAB:61067/SP, Danilo 

Augusto Cobianchi da Costa - OAB:212927/GO, José Antonio 

Moreira - OAB:OAB/SP 62.724, Leonardo Henrique Viecili Alves - 

OAB:193229/sp, Luis Fernando Decanini - OAB:9.993-B, Rogério 

Bergonso Moreira da Silva - OAB:182961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 Certifico que decorreu o prazo de 06 (seis) meses fixado às fls.100, sem 

que houvesse qualquer manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20284 Nr: 1011-82.2009.811.0029

 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: Irena Bogacki Londero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitorino da Silva, Raimundo Vitorino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iracildo Pereira de Carvalho - 

OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:8739-A

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão fixado às fls. 231.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67148 Nr: 1588-45.2018.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PT 39.274, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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na pessoa de seu Procurador STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA

ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI, para que providencie 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 após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67334 Nr: 1731-34.2018.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 seu Procurador SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, para que 

providencie 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 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67419 Nr: 1825-79.2018.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINER OTTO HAUSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALO DA SILVEIRA - 

OAB:OAB/SP 105.933, RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS - 

OAB:OAB/RJ 43.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 seu Procurador RUBEN JOSE DA SILVA ANDRADE VIEGAS

ELIANA ALO DA SILVEIRA, para que providencie 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 após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62978 Nr: 2688-69.2017.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR HEITOR DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailson Lima e Silva - 

OAB:54769/MG, GABRIEL FELIPE GIERINO - OAB:OAB/MG 20.744-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 seu Procurador Adailson Lima e Silva

GABRIEL FELIPE GIERINO, para que providencie 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 após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58082 Nr: 2989-50.2016.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDISMAR RIBEIRO DOS PASSOS, Sivaldo 

Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de seu Procurador Dr. 

Marco André Honda Flores para que se manifeste sobre a devolução da 

Carta Precatória de fls. 78/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46623 Nr: 2493-89.2014.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDESSON MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA 

- OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador GREICE KELLY VARELA PEREIRA, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido seu Recurso de Apelação, encartada às fls. 260/166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66693 Nr: 1292-23.2018.811.0029

 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 S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ANGELO TUMELERO, ZELIA CANDIDO 

DE OLIVEIRA TUMELERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) autora 

através de seu procurado Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva e Drª. 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins, para que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, acerca da certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: 

"Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

em que é parte autora: Banco Bradesco S/A, e parte ré: Alceu Ângelo 

Tumelero, nos dirigimos ao endereço mencionado em busca do Veículo 

Caminhão F H 12, Placas ILZ-4311 UF-MT, e lá estando não foi localizado o 

referido veículo caminhão, e foi acompanhado pelo representante da parte 

requerente Sr. Roberson Luiz Mascarello. Diante do exposto, devolvo o 

mandado para a secretaria. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65552 Nr: 504-09.2018.811.0029

 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: VALDIR MILTON SUPPTITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA, para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares 

argüidas pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 41/52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58754 Nr: 260-17.2017.811.0029
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CASIA ALVES MACEDO, METÚZULA BASTIAN, 

Sandra Maria dos Santos, VILSON FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO, para que, no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto, fls. 160/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57058 Nr: 2485-44.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA LIE TAKAMORI, Salvador Shigueru 

Takamori, IRACEMA AIKO TAKAMORI

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de seu Procuradores Dra. 

Carolina Pereira Tome Wichoski, Dra e Dra Maria Amélia Cassiana 

Mastrorosa Vianna para que se manifeste sobre o retorno da Carta 

Precatória de fls. 92/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44050 Nr: 414-40.2014.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Fernandes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3.541/MT, Marco 

Antonio Mari - OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, Saionara Mari - OAB:5.225MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora 

através de seu procuradores Dr. Mauro Paulo Galera Mari, Dr. Marco 

Antonio Mari, Dr. Ildo de Assis Macedo, Dra. Saionara Mari e Dr. Gerson da 

Silva Oliveira, para que se manifeste nos autos, no prazo legal, acerca da 

certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: " Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, em que é parte autora: Banco 

Bradesco S/A, compareci aos endereços mencionado, em 11/6/2018 às 

12h45, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO de: 

Luciana Fernandes da Rocha, em virtude de não ser localizada nos 

endereços mencionados, fui informada pela proprietária do endereço Rua 

Palmitos, que a Luciana mudou-se para o Bairro Nova Canarana e 

desconhece seu novo endereço naquele bairro. Nestes termos, devolvo o 

mandado à secretaria"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46437 Nr: 2340-56.2014.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ PAULO SOARES, ESPÓLIO DE 

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, Claidir Antônio Di Domenico, MARCO 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE OLINDO DI DOMENICO, FIORINDO 

SIGNORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA SILVIA GANDRA - 

OAB:114.472/MG, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MS0012473A, Mariana Cristina Corrêa de Andrade - 

OAB:15.549-0

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s:) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Wilson Massaiuki Sio Junior

MAIRA SILVIA GANDRA, e Requerido: na pessoa de seu procurador 

Gustavo Amato Pissini

Mariana Cristina Corrêa de Andrade, para que se manifestem, no prazo 

legal, acerca do retorno dos autos da instancia recursal, requerendo o 

que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29405 Nr: 914-77.2012.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCINEIS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Dimitri Mello Minucci , Luiz Aldani Nardão, para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca do retorno da Carta Precatória, 

fls. 73/80, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49163 Nr: 1298-35.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO EVANGELISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA, para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca do retorno dos autos da 

instancia recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65176 Nr: 266-87.2018.811.0029

 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: Renata Markus Grassunder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, PREVICAN - 

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:OAB/MT 15.984, FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.659, FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:16393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Procurador da Fazenda Pública Municipal - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador FABIO CARLOS DE OLIVEIRA, FABIANA 

CARLA DE OLIVEIRA, EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 20/39 e 40/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26077 Nr: 3887-73.2010.811.0029

 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: Geraldo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 
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SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA, para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca do retorno dos autos da 

instancia recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51657 Nr: 2615-68.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Siqueira de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA, para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca do retorno dos autos da 

instancia recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41225 Nr: 2545-56.2012.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA, Reginaldo Greczyszn, José Ricardo Rezek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glenda Gonçalves dos 

Santos - OAB:13639-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Executada na 

pessoa de seu Procurador, para que se manifeste, no prazo legal, acerca 

do retorno dos autos da instancia recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56865 Nr: 2376-30.2016.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN SILVA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) via 

DJE, na pessoa de seu Procurador Renato Chagas Corrêa da Silva , 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, para retirar na Secretaria 

da Segunda Vara a Carta Precatória de Busca e Apreensão, providenciar 

a sua distribuição no Juizo Deprecante e após comprovar nos autos a 

distribuição da Deprecata.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57916 Nr: 2903-79.2016.811.0029

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PUBLICAR 3 X COM INTERVALO DE 10 DIAS

 AUTOS N.º 2903-79.2016.811.0029 Código 57916

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Romalino Ferreira

PARTE REQUERIDA: Neusa Geraldi Ferreira

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/11/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos, 1. Trata-se de Ação de Interdição ajuizada por 

Romalino Ferreira requerendo a interdição de Neusa Geraldi Ferreira 

(qualificados nos autos). 2. Na exordial de fls. 05/08, narrou a parte 

requerente que é casado com há 49 (quarenta e nove) anos com a 

requerida, conforme certidão de fls. 14. Alega ainda que a requerida foi 

diagnosticada com a Doença de Alzheimier há cerca de 10 (dez) anos e, 

desde então seu quadro clínico vem piorando. 3. Assevera que a 

requerente necessita da ajuda de familiares para realizar todos os atos da 

vida civil, inclusive atividades simples como tomar banho e se alimentar. 

Aduz que, a requerida já é aposentada por invalidez e busca a majoração 

em 25% (vinte e cinco por cento) para o cuidador permanente, fazendo-se 

necessária sua interdição para o requerimento administrativo junto ao 

INSS. 4. Diante disso, requer seja decretada a interdição para que o 

requerente possa gerir o referido benefício em seu interesse. 5. Juntou os 

documentos de fls. 09/30. 6. Recebida a exordial, o requerente foi 

nomeado como curador especial da requerida, bem com designada perícia 

para exame da interditada. 7. Perícia realizada às fls. 47/50. 8. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. 9. Trata-se de Ação de Interdição 

ajuizada por Romalino Ferreira requerendo a interdição de Neusa Geraldi 

Ferreira (qualificados nos autos). 10. Dispõe o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas; (...)” 11. Pelo exposto, 

verifica-se que mesmo quando a matéria objeto da causa for de fato, o 

julgamento antecipado é permitido se o fato não precisar ser provado em 

audiência, como no presente caso, uma vez que consta dos autos laudo 

médico, bem como com o que consta nos respectivos autos, restando 

comprovada a incapacidade da Interditada, e os cuidados despendidos 

com a mesma pelo autor. 12. Diante dos fatos ora relatados, percebo que 

realmente deve ser deferido o pedido contido na inicial, considerando 

ainda o laudo médico pericial de fls. 47/50, onde se colheu a impressão de 

que realmente a Interditada é portadora de demência grave associada á 

psicose, de caráter permanente. 13. Em resposta a outros tantos quesitos, 

o expert considerou ainda que em consequência a demência apresentada 

possui surtos psicóticos afetivos, delírios e alucinações, o que resulta na 

incapacidade de, por si só, gerir sua pessoa ou administrar seus bens. 14. 

Pelo exposto, decreto a interdição da Requerida NEUSA GERALDI 

FERREIRA, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 1º, caput, do CC e de acordo com 

o artigo 1.775, caput, do Código Civil, nomeio-lhe como curador definitivo o 

Sr. ROMALINO FERREIRA. 15. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

§3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Nos 

termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após o registro da 

sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o curador, para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. 17. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. 18. Isento de custas. P.I. 

Cumpra-se

Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 14 de maio de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-27.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL OLEGARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROMERO FILHO (REQUERIDO)

 

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, Antonio Romero Filho, CPF nº 114.886.209-97, no valor de R$ 

3.516,78 (três mil quinhentos e dezesseis reais e setenta 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 

buscas, abra-se vista dos autos à parte promovente, para que requeira o 

que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 16 de 

maio de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e 

informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 

215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: 

(66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105522 Nr: 2109-05.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO JUVENAL DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33782 Nr: 2714-63.2009.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, TTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo Leite Bandeira de 

Mello - OAB:7541/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZAIAS BATISTA DE ALMEIDA, Rg: 

2.115.513-5, Filiação: Manoel de Almeida e Terezinha Batista de Almeida, 

data de nascimento: 16/03/1989, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, 

solteiro(a), pintor. 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$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte 

REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e 

três reais e cinquenta e três centavos), a que foi condenada nos termos 

da r. Sentença de fl.222/229. Este valor deverá ser recolhido de forma 

separada, sendo o valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 130,13 

(cento e trinta reais e treze centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE – PRIMEIRA INSTÃNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um Boleto único. Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Ficando desde já ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na restrição de vosso nome e cpf 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial conforme disposto no artigo 

612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Orlando Leite 

Cavalcante, digitei.

Chapada dos Guimarães, 13 de julho de 2018

Edithe Benedita de Siqueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000590-75.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

MARIA JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA SIMAO DE FREITAS OAB - MS3410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISWALDO PECORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000590-75.2018.811.0024 Vistos, 

etc. Trata-se pedido de tutela provisória em caráter antecedente 

apresentado por MARIA JOSÉ BARBOSA e JOÃO BATISTA BARBOSA em 

desfavor de FRANCISVALDO PÉCORA e BIANCA AUXILIADORA DO BOM 

DESPACHO SILVA PÉCORA e AILTON FERNANDES OLIVEIRA. Afirmam os 

autores terem firmado com os requeridos contrato de locação de imóvel 

residencial, com prazo estabelecido de 24.4.2017 a 24.4.2018, quando 

houve sua renovação automática. Noticiam que, em 29.6.2018, diante do 

não pagamento dos valores referentes aos aluguéis, entrou em contato 

com os requeridos, quando receberam a notícia que estariam 

desocupando o imóvel. Narram que, chegando ao local, foram 

surpreendidos com os requeridos retirando seus pertences do imóvel. 

Ademais, informam que, ao serem interpelados pelos autores acerca do 

não pagamento dos valores dos aluguéis nada responderam nesse 

sentido, tampouco entregaram as chaves do imóvel. Sustentam estarem 

presentes os requisitos do deferimento da tutela provisória de urgência, 

postulando nesse sentido, a ‘reintegração imediata do imóvel prometido, 

dispensando-se a prestação de caução, com autorização expressa para 

a troca de fechaduras e cadeados do portão principal e das portas, uma 

vez que os requeridos, repise-se, abandonaram o imóvel sem a respectiva 

devolução das chaves aos seus senhorios’. É o relatório. Decido. 

Conforme art. 300 do CPC/2015, “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Outrossim, em 

consonância com o art. 305 do CPC/2015, “a petição inicial da ação que 

visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide 

e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva 

assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Com efeito, ao compulsar os documentos atrelados à inicial, verifica-se 

presente, nesta quadra de cognição, a probabilidade do direito alegado 

pelos autores, a qual se infere da juntada de diversas fotografias dando 

conta de que os requeridos, sem notificação aos locadores, abandonaram 

o imóvel locado, em situação de precariedade, isto é, benfeitorias 

danificadas, etc. Ou seja, os elementos apresentados com a exordial 

apontam para o descumprimento da cláusula sétima do contrato de 
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locação, na qual fizeram as partes constar que a devolução do imóvel 

ficaria condicionada à elaboração de auto de vistoria a ser subscrito pelas 

partes, o que, segundo as informações apresentadas na exordial, não 

ocorreu. Do mesmo modo, é inegável a presença do perigo de dano, já 

que, não obstante esteja o imóvel atualmente desocupado, os locatários 

estão impossibilitados de adentrarem em seu interior, bem como dar a 

imóvel a sua destinação, haja vista que os requeridos deixaram de 

entregar as chaves no momento da entrega. Dessa maneira, sem 

desnecessárias delongas, o deferimento da medida liminar se impõe. 

Convém ressaltar, por fim, que conquanto haja previsão legal no sentido 

de condicionar o deferimento da liminar de despejo à prestação de caução 

(art. 59, § 1°, da Lei n° 8.245/1991), tal regra não incide na hipótese, uma 

vez que não se pleiteia a desocupação do imóvel, o qual, conforme 

narrado na exordial, já está desocupado, mas apenas a sua reintegração, 

para que os requeridos possam nele adentrar e realizar a troca das 

fechaduras, dando ao imóvel sua destinação. CONCLUSÃO. Diante do 

exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido de tutela cautelar 

de caráter antecedente, o que faço para autorizar a entrada dos autores 

no imóvel objeto da locação e troca dos cadeados dos portões e das 

fechaduras. Cite-se a parte requerida para que, no prazo de 5 dias, 

conteste o pedido e indique as provas que pretende produzir (art. 306 

CPC/2015). Conste no mandado de citação a advertência à parte requerida 

de que “não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor 

presumir-se-ão aceitos como ocorridos” (art. 307 do CPC/2015). 

Apresentada contestação ou certificado o decurso do prazo para tal 

finalidade, retornem conclusos. Defiro aos autores os benefícios da justiça 

gratuita, o que faço com base no art. 98 do Código de Processo Civil. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no sistema Apolo neste sentido, já que os autores se enquadram na 

hipótese no art. 1.048, I, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 12 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000273-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY ALCANTARA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o(a) advogado(a) do requerente pela 

imprensa para que no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o depósito 

de diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000467-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDIMIRO RODRIGUES BRAZ (REQUERIDO)

COVAVE COMERCIAL VARZEAGEANDENSSE DE VEICULOS LIMITADA 

(REQUERIDO)

EXPEDITO FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

SUCAPEDRAS SUCATAS E PEDRAS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54694 Nr: 2884-30.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Soares de Amorim, João de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor(a) de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Katia Regina Santana Nunes - OAB:15510

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL SOARES DE AMORIM, Cpf: 

02488770116, Rg: 1937892-0, Filiação: Delfina Alambari de Amorim e 

Ataídes Soares de Amorim, data de nascimento: 03/02/1987, brasileiro(a), 

natural de Jaciara-MT, casado(a), operador de motoserra. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: I.DIANTE DO EXPOSTO, declaro por sentença, extinta a pena 

imposta ao denunciado JOÃO DE ALMEIDA, ante o cumprimento integral da 

pena, bem como todos os efeitos dela decorrentes, o que faço com fulcro 

assente no art. 66, II da Lei 7210/84.II.Indefiro o pedido de prisão 

preventiva do denunciado DANIEL SOARES DE AMORIM, por não se 

enquadra aos termos do art. 313, I do CPP.III.Cite-se o denunciado DANIEL 

SOARES DE AMORIM, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação.IV.Advirta o denunciado de 

que, em sua resposta, poderá arguir preliminar e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, 

CPP).V.Decorrido o prazo “in albis” para apresentação de defesa, 

certifique-se e conceda-se vista ao Ministério Público, apresentada a 

defesa, volvam-me conclusos.VI.Sem custas.VII.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. VIII.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, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 04 de julho de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100991 Nr: 4-55.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CORREA DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64078 Nr: 125-25.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Augusto Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT
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 Vistos, etc.

I. Recebo a apelação interposta.

II. Considerando que o recurso foi apresentado já com as razões, 

intime-se a parte apelada para contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias.

III. Apresentadas as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo para 

esta finalidade, remetam-se o autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para exame do recurso, com as homenagens de estilo.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21219 Nr: 1838-45.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heleno Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acyr Araújo - OAB:6.914-B

 Vistos, etc.

 I. Considerando que o reeducando encontra-se residindo no município de 

Campo Verde-MT (fls. 352, 360 e 362), com fulcro no art. 66, V, “g”, da 

LEP, DETERMINO a remessa da presente guia ao Juízo Criminal da 

Comarca de Campo Verde, pela via mais célere possível.

II. Ciência às partes.

III. Expeça-se o necessário.

IV. CUMPRA-SE COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62914 Nr: 2768-87.2013.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda Marta de Melo Rocha Senher Ximenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Senher Ximenes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON SENHER XIMENES, Cpf: 

67006191220, Rg: 713683, Filiação: Amâncio Ximenes Recaldes e 

Francelina Senher, data de nascimento: 08/03/1978, brasileiro(a), natural 

de Dourados-MS, casado(a), artesão, Telefone (65) 9622-0790. 

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 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença de fl. 28/28vº. Fica 

cientificado a parte devedora ROBSON SENHER XIMENES de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE – 

PRIMEIRA INSTÃNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento, 

contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de Ficando 

desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na restrição 

de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial conforme 

disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT. ..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Orlando Leite 

Cavalcante, digitei.

Chapada dos Guimarães, 13 de julho de 2018

Edithe Benedita de Siqueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30390 Nr: 398-77.2009.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCSdM, CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON GOMES DE MORAES, Filiação: 

Sebastião Ramos de Moraes e Nair Gomes de Moraes, brasileiro(a), 

Telefone 9248-9266. 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$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de fica devidamente INTIMADA a parte 

REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 543,53 (quinhentos e quaremta 

e tres reais e cinquentae tres centavos), a que foi condenada nos termos 

da r. Sentença de fl. 37/38. Este valor deverá ser recolhido de forma 

separada, sendo o valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 130,13 

(cento e trinta reais e treze centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE – PRIMEIRA INSTÃNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um Boleto único. Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO 

RECOLHIMENTO implicará na restrição de vosso nome e cpf junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial conforme disposto no artigo 612, parágrafo 

5º da CNGC /TJMT. . .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Orlando Leite 

Cavalcante, digitei.

Chapada dos Guimarães, 13 de julho de 2018

Edithe Benedita de Siqueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR RODRIGUES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000593-30.2018.8.11.0024 REQUERENTE: OMAR 

RODRIGUES DIAS REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Considerando que o feito deve tramitar perante o 

Juizado da Fazenda Pública, REDISTRIBUA-SE. Ainda, ENCAMINHE-SE ao 

NAT para parecer. Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000568-17.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES RONDON (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA V. CASARIN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000568-17.2018.8.11.0024 REQUERENTE: JOAO GOMES 

RONDON REQUERIDO: SONIA MARIA V. CASARIN - ME Vistos etc. 

Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o 

comprovante de endereço atualizado, para o cumprimento do requisito do 

art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães-MT, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SIBELI DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS OAB - MT0014448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000578-61.2018.8.11.0024 REQUERENTE: BENEDITA 

SIBELI DE CAMPOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Analisando o 

processo, observo que a distribuição se deu em desacordo com a 

Resolução nº 04/2016/TP, vejamos: “Art. 1º - Acrescentar o artigo 13-A 

na Resolução n. 022/2011-TP, nos seguintes termos: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade.” No caso dos autos, vislumbro que os documentos não 

foram classificados e organizados conforme o art. 13-A, acima 

referenciado. Desta forma determino a emenda à inicial para, em 15 

(quinze) dias, o patrono do autor apresentar os documentos de forma 

individualizada e cronológica, como devido preenchimento dos campos 

“descrição” e “tipo de documento” exigido pelo Sistema PJe. Ressalto que 

a falta do cumprimento ensejará no indeferimento da inicial na forma do art. 

321 do CPC c/c art. 13-A da Resolução n. 022/2011-TP. Igualmente, 

deverá, no mesmo prazo, juntar instrumento procuratório nos autos e 

especificar qual o pedido de urgência. Transcorrido o prazo, certifique-se 

e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-67.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSANE CRISTINE BOMM PERETTI OAB - SC17130 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.J.J. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EVANGELISTA JOAQUIM JESUS DA SILVA OAB - 545.562.791-00 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000026-67.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: LIGTAR 

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

EXECUTADO: E.J.J. DA SILVA - ME Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000110-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA E AUTO PECAS ANNA VITORIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO RODRIGUES VALADAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000110-97.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: MECANICA E 

AUTO PECAS ANNA VITORIA LTDA - ME EXECUTADO: RODOLFO 

RODRIGUES VALADAO Vistos etc. Converta-se em procedimento de 

cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-22.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CERQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000751-22.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARCIA 

CERQUEIRA DE MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do 

CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 
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comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-31.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000440-31.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALEXANDRA 

REIS DE CASTRO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Na forma do art. 

99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000754-74.2017.8.11.0024 REQUERENTE: PAULO SILAS 

DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a 

recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto de renda; 

cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO INACIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000744-30.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LAERCIO 

INACIO DE SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do 

CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILEI SOUZA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000755-59.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SILEI SOUZA 

DE LARA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a 

recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a comprovar a 

hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto de renda; 

cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-06.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

JANAYNA LOPES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ELENITA SOUZA LUCAS (REQUERENTE)

NAYARA CAMPOS MASCARENHAS (REQUERENTE)

VENINA BARBOSA DE CAMPOS (REQUERENTE)

NICOMEDES RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000765-06.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NICOMEDES 

RODRIGUES DA COSTA, JANAYNA LOPES FIGUEIREDO, DANIELA 

CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA, NAYARA CAMPOS MASCARENHAS, 

ELENITA SOUZA LUCAS, VENINA BARBOSA DE CAMPOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-58.2018.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY GRIMALDO DE LIMA ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000035-58.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUCINEY 

GRIMALDO DE LIMA ANGELO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, 

na pessoa de seu patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

traga aos autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais 

sejam: última declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última 

anotação salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de 

indeferimento do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000007-27.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FLAVIO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. Recebo os 

recursos interpostos, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 

42 da LJE). Defiro a gratuidade de justiça ao requerente Flávio Ferreira da 

Silva, uma vez que presentes os requisitos, e o requerido fez prova do 

pagamento do preparo. Observo que as contrarrazões de ambas as 

partes já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal 

deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-39.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI FRUTUOSO STACHACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

GLAUCO LUIZ VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000293-39.2016.8.11.0024 REQUERENTE: FERNANDO FERRARI 

FRUTUOSO STACHACK REQUERIDO: GLAUCO LUIZ VIEIRA DA SILVA, 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. A parte promovente interpôs 

recurso e não juntou comprovante de preparo, requerendo a assistência 

judiciária gratuita, todavia, em simples consulta na rede mundial de 

computadores (GOOGLE - página Escavador) foi possível se constatar 

que o autor é químico analista da Central Analítica de Combustíveis da 

Universidade Federal de Mato Grosso - anexo, o que se supõe, que seja 

remunerado, assim, INDEFIRO a gratuidade. Disciplina o Enunciado nº 115 

do FONAJE: “ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o 

prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP).” Desta 

forma, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

promover o preparo do recurso, sob pena de deserção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-42.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000006-42.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADIMILSON RODRIGUES 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-29.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000466-29.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SANDRA MARQUES DA 

CUNHA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos, etc. Ante a tempestividade e juntada do preparo, recebo o recurso 

inominado em seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/99). O reclamante 

apresentou suas contrarrazões. Portanto, subam os autos à Egrégia 

Turma Recursal para análise e julgamento do recurso interposto, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães-MT, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - MT7519/O (ADVOGADO)

NATALIA MARTINS DE FREITAS OAB - MT17460/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000084-02.2018.8.11.0024 REQUERENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA 

MARINS REQUERIDO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no 

efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a 

gratuidade de justiça, uma vez que autarquia é isenta do pagamento de 

custas. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-65.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDER HENRIQUE CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO OAB - MT12216/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000537-65.2016.8.11.0024 REQUERENTE: EDER HENRIQUE CUSTODIO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

O recorrente juntou o preparo. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010587-65.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LONDERO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERIDIANA ANTUNES MENEGAZZO (REQUERIDO)

VERA IARA ANTUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS NOVAIS PEREIRA OAB - SC0030513A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010587-65.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS 

LONDERO SILVA REQUERIDO: VERIDIANA ANTUNES MENEGAZZO, VERA 

IARA ANTUNES Vistos etc. Analisando o processo, observo que não 

houve o recolhimento de preparo, apesar de devidamente intimado. O 

artigo 41, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. O recurso será 

interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, 

por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 1.º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção;” 

Constata-se que a parte recorrente não atendeu o prazo previsto no 

dispositivo legal supra mencionado, portanto, declaro deserto o recurso 

interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

o processo com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010478-51.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TERENCIO ARGEMIRO DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010478-51.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: TERENCIO ARGEMIRO DE 

FRANCA EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Analisando o processo, observo que não houve o recolhimento 

de preparo, apesar de devidamente intimado. O artigo 41, § 1º da Lei 

9.099/95, dispõe que: “Art. 41. O recurso será interposto no prazo de 10 

(dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1.º O preparo será feito, 

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

à interposição, sob pena de deserção;” Constata-se que a parte 

recorrente não atendeu o prazo previsto no dispositivo legal supra 

mencionado, portanto, declaro deserto o recurso interposto. Certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se o processo com as 

baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-36.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON GONZAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000235-36.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JOILSON GONZAGA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

O recorrente apresentou o preparo do recurso. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-47.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000081-47.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ALICE CANDIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). O recorrente 

apresentou o preparo do recurso. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/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)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000028-66.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LAZARO MACHADO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). O recorrente apresentou o preparo do 

recurso. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SILVA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE VITÓRIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT0006666A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000061-90.2017.8.11.0024 REQUERENTE: APARECIDO SILVA DA 

GUIA REQUERIDO: MAGAZINE VITÓRIA Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000390-05.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUCIANE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). O recorrente 

apresentou o preparo do recurso. O recorrido apresentou recurso 

adesivo e o recorrente juntou as contrarrazões ao RA, entretanto, pelo 

enunciado 88 do FONAJE, tal recurso não é admitido. Observo que as 

contrarrazões do RI já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. 

Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-31.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AIR ANTONIO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000731-31.2017.8.11.0024 REQUERENTE: AIR ANTONIO DO CARMO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). O recorrente apresentou o preparo recursal. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Ainda, o recorrido 

apresentou, tempestivamente, recurso adesivo e o recorrente juntou as 

contrarrazões, contudo, segundo o enunciado 88 do fonaje, tal recurso 

não é admissível nos juizados. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal 

deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-79.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE TELIS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000301-79.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ELIETE TELIS DE AMORIM 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no 

efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). O recorrente 

apresentou o preparo recursal. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-32.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE LIMA DA ROSA OAB - MT18511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010283-32.2016.8.11.0024 REQUERENTE: GABRIEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que 

presentes os requisitos. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA CARVALHO DE SOUZA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANA HEDUYNA PAES LUCAS OAB - MT17699/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000696-71.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NILDA CARVALHO DE 

SOUZA VILELA REQUERIDO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

DE CHAPADA DOS GUIMARAES Vistos etc. Recebo o recurso interposto, 

no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). A autarquia 

recorrente é beneficiária de gratuidade. Observo que as contrarrazões já 

foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste 

Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000293-05.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADNA SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no 

efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a 

gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. Observo que 

as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-52.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000749-52.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MANOEL GONCALVES DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade 

de justiça, uma vez que presentes os requisitos. Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001178-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA SANTA MARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

COMARCA DE NOVA ANDRADINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SILVA SENA CAPUCI OAB - MS12301 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AQUILES TADEU GUATEMOZIM OAB - SP121377 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FABIO HENRIQUE STEFFENS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes feito para Intimar a parte ré, da decisão 

Id.14142880, abaixo transcrita, bem como para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promova ao recolhimento do valor da diligência do Sr. oficial de 

justiça, de R$ 18,00 (dezoito reais) – Perímetro Urbano. A guia deve ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  w w w . t j m t . j u s . b r ,  n a  a b a 

Serviços->Guias->Diligência-> Emissão de Guia de Diligência, ou no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao ), comprovando nos 

autos, sob pena de devolução da missiva, sem o devido cumprimento. 

DESPACHO "Processo: 1001178-30.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

TRANSPORTADORA SANTA MARIA LTDA - EPP, COMARCA DE NOVA 

ANDRADINA REQUERIDO: JBS S/A Vistos. Designo audiência de instrução 

para a oitiva da testemunha da parte requerida FABIO HENRIQUE 

STEFFENS, para o dia 04 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15H. Ausente 
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eventual documento, solicite a complementação junto à origem. Intime-se a 

testemunha. Comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de julho de 2018." 

COLÍDER, 13 de julho de 2018. ERITON ANDRADE DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ 

VLADIMIR APARECIDO BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 12876 Nr: 1023-40.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS MIRANDA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russel Alexandre B. Maia - 

OAB:Proc. Federal

 Vistos.

Não obstante os autos tenham vindo conclusos para despacho, 

verifica-se que restam atos pendentes de cumprimento perante a zelosa 

Secretaria Judicial.

Assim, cumpra-se integralmente a decisão anterior de fl. 196-vº.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36019 Nr: 2878-15.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUEDES DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

Deixo por ora de analisar os embargos de declaração opostos contra a 

sentença de fl. 218.

É que, efetuada pesquisas nos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, constatou-se que a parte autora, embora tenha se atribuído 

a profissão de motorista na petição inicial, na verdade é sócia-empresária 

da pessoa jurídica Peças J G Ltda. (CNPJ 10.857.754/0001-16), que atua 

no ramo de comércio e varejo de motocicletas detendo 07 (sete) 

funcionários e capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A par disso, verificou-se que a referida pessoa física possui patrimônio 

em tese incompatível com o benefício da gratuidade da justiça, ostentando 

04 (quatro) automotores, sendo eles um caminhão, uma caminhonete, um 

automóvel de passeio e uma motocicleta, além de transações imobiliárias 

de venda e compra e arrendamento, figurando inclusive como 

interveniente garantidor em contrato de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil 

reais) perante o Banco Bradesco. A par disso, verifica-se que a referida 

pessoa física atuou como tesoureiro da Associação Comercial de Colíder, 

documento em que qualificado como empresário, presidente do Rotary 

Clube e 1º Secretário da Associação Boa Esperança, de modo que, em 

cotejo ao valor fixado à causa (R$ 15.427,98), aparentemente possui 

condições para o recolhimento das custas e despesas processuais sem 

prejuízo do sustento familiar.

Com isso, proceda a zelosa Secretaria Judicial ao arquivo das pesquisas 

acima declinadas em arquivo reservado, em pasta própria, certificando a 

respeito, tudo em respeito ao sigilo fiscal e bancário, na determinação do 

art. 477 da CNGC.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do acervo patrimonial e justifique 

a necessidade do benefício da gratuidade da justiça concedido à fl. 28.

Após, sobrevindo a manifestação ou decorrido o prazo sem ela, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31034 Nr: 2010-71.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELFINA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT, Russel Alexandre B. Maia - OAB:Proc. Federal

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39341 Nr: 1276-52.2006.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WADL, DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:MT 16.483

 Vistos.

Não obstante a urgência que o caso requer, intime-se a parte contrária, 

por meio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido de desistência de fl. 123, nos termos do 

art. 585, § 4º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86988 Nr: 453-97.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDONEDO CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDE APARECIDA POSTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Vistos.

Recebo o presente cumprimento de sentença nos próprios autos.

Inicialmente, proceda o zeloso Oficial de Justiça à avaliação do imóvel 

urbano a ser partilhado, situado na Rua Caiabis, nº 401, Bairro Sagrada 

Família, Setor Leste, Matrícula 18.265, na dicção do art. 870 do NCPC.

Após a avaliação, intime-se o devedor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do montante da condenação, sob pena do 
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acréscimo de multa e honorários advocatícios, cada um no valor de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, “caput” e § 1º, do NCPC.

Não efetuado o pagamento no prazo retro, certifique-se e proceda-se à 

penhora do imóvel suso mencionado, nos termos do art. 845, § 1º do 

NCPC.

Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntário, independentemente de 

penhora ou nova intimação, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado apresente impugnação, conforme disposto no art. 525 do 

NCPC, certificando-se.

Em seguida, com ou sem a impugnação do devedor, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99570 Nr: 1871-02.2016.811.0009

 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: CLEITON NASCIMENTO BACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 16.135, Luiz Pinheiro - OAB:MT 2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Acolho o pleito retro (fls. 80/81).

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

alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, 

ainda, o parágrafo único do art. 338, nos termos do art. 339, § 1º, do 

NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50619 Nr: 1333-65.2009.811.0009

 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: NORMA LUCIA SANTOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Não obstante a respeitável decisão de fl. 197, bem como os 

valiosos argumentos do douto advogado, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

reimplantação do benefício de auxílio doença. Assim sendo, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo, e não havendo requerimentos, 

certifique-se e arquivem-se com as devidas anotações necessárias. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001671-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001671-41.2017.8.11.0009. AUTOR: FIRMINO 

NASCIMENTO SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

“Vistos, etc. 1) Diante do depoimento pessoal do autor, no qual indica seu 

endereço da comarca de Marcelândia/MT, neste caso 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). No ponto, optando o segurado por ajuizar a ação 

previdenciária perante Juízo Estadual, terá de fazê-lo em relação à 

Comarca que seja de seu domicílio, não em outro Juízo Estadual onde não 

resida, como na hipótese dos autos, pois, em relação a esse foro não há 

competência delegada, uma vez que se tratando de conflito de 

competência estabelecido entre dois Juízes Estaduais, somente um deles 

detém a delegação da competência federal. 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 Marcelândia /MT, para onde deverão ser 

REMETIDOS os autos em epígrafe, após as baixas e anotações devidas e 

após decorrido o prazo recursal. Por derradeiro, cumpre salientar, ser de 

conhecimento dos operadores do direito a determinação contida no §3º, 

do art. 109, da CF/88, motivo pelo qual, caso persista o ingresso de ações 

previdenciárias em Juízo distinto do permitido em Lei, conforme tem 

ocorrido, esta Magistrada tomará às providências cabíveis consistente na 

apuração de eventual conduta em desacordo com o Código de Ética da 

OAB, em virtude das pretensões contra texto expresso de Lei. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31163 Nr: 2095-57.2004.811.0009

 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: NRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos, etc.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 

prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 
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dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, 

AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57446 Nr: 1729-71.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGEVALDO AMARAL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para, no prazo de 

05 dias, retirar na 2ª Secretaria desta Comarca de Colíder, o Boleto de 

Custas Judiciais emitido nos autos da carta precatória nº 

00060551920188140115 que tramita perante o Juízo da Vara Civel da 

Comarca de Novo Progresso/PA para o devido pagamento e comprovação 

nos autos da carta precatória perante o Juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94052 Nr: 2107-85.2015.811.0009

 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: SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI-LÍDER - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS ALBERT SCHIMIDT - 

OAB:MT 8091

 Ante o exposto, vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

RESTABELEÇA/IMPLANTE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PLEITEADO 

PELA PARTE AUTORA (AUXÍLIO DOENÇA), trazendo documentos aos 

autos que comprovem o restabelecimento do benefício, sob pena de 

incorrer em crime de prevaricação.2 – Ademais, compulsando os autos, 

verifica-se que a autora deixou de colacionar a legislação pertinente a 

matéria municipal, de modo que se torna dificultoso analisar o pedido 

principal. Assim, nos termos do art. 376: “A parte que alegar direito 

municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a 

vigência, se assim o juiz determinar”, DETERMINO que a parte autora, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntes aos autos a Lei Municipal nº 

2.361/2010.Após, decorrido o prazo com ou sem a juntada, certifique-se a 

Secretaria e façam-me os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, 

servindo a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA.Colíder/MT, 12 de julho de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30109 Nr: 1458-09.2004.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gióia - OAB:MT-5326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...) Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31163 Nr: 2095-57.2004.811.0009

 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: NRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 27922 Nr: 188-47.2004.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUDEVALDO BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Rosan Dias Figueiredo 

Zamar Taques - OAB:MT/8.233, Maria Antonieta Silveira Castor - 

OAB:6366/MT, Paulo César Zamar Taques - OAB:MT/4.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436

 (...)Trata-se de execução de título extrajudicial proveniente de ação 

monitória ajuizada por Antônio Donizete Aguilera em face de Creudevaldo 

Birtche, ambos devidamente qualificados nos autos.(...)Decido.1 - Sem 

delongas desnecessárias, tenho que as alegações de vício de 

representação do exequente não merecem prosperar, pois, conforme se 

observa dos autos, apesar da procuração de fl. 05 não estar devidamente 

assinada, ou seja, estar apócrifa, tal irregularidade foi sanada na decisão 

proferida, às fls. 37-38, nos autos do processo de embargos à execução 

sob Código Apolo nº 46137. (...)Nesse vértice, destaca-se que, com o 

despacho de citação à fl. 16, datado em 11/02/2004, houve a interrupção 

do prazo prescricional na forma do art. 202, inciso I, do CC/2002.Portanto, 

IDEFIRO o pleito de fls. 154-155, uma vez que não ocorreu, in casu, 

qualquer das hipóteses de prescrição. 3 – Destarte, DETERMINO o 

imediato cumprimento do mandado de fl. 157, devendo o Oficial de Justiça 

se atentar ao seu cumprimento integral, até decisão contrária deste Juízo, 

sob pena de responder por infração funcional.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Colíder. 11 de julho de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 28656 Nr: 468-18.2004.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMMDS, IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora da parte dispositiva 
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da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 18418 Nr: 802-23.2002.811.0009

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados das partes da parte dispositiva da 

sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86194 Nr: 3602-38.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS SILVERIO PEREIRA, LUCIENE PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3602-38.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 86194.

Vistos, etc.

Em razão da convocação desta Magistrada para participar da “Audiência 

Pública da Cidadania e da Reunião com Juízes Eleitorais” que ocorrerão 

dos dias 26 e 27/07/2018, conforme Ofício-Circular nº 10/2018-GAB/PRES, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada, para o dia 29 de agosto 

de 2018, às 16h50min.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 13 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100732 Nr: 2683-44.2016.811.0009

 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: DERMEVAL DOS SANTOS GUEDES, ZEROIDIA DA 

ANUNCIAÇÃO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2683-44.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 100732.

Vistos, etc.

Em razão da convocação desta Magistrada para participar da “Audiência 

Pública da Cidadania e da Reunião com Juízes Eleitorais” que ocorrerão 

dos dias 26 e 27/07/2018, conforme Ofício-Circular nº 10/2018-GAB/PRES, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada, para o dia 29 de agosto 

de 2018, às 16h10min.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 13 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92355 Nr: 893-59.2015.811.0009

 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: JOSÉ JOSIVALDO DE SOUZA

 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:

 Autos nº: 893-59.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 92355.

Vistos, etc.

Em razão da convocação desta Magistrada para participar da “Audiência 

Pública da Cidadania e da Reunião com Juízes Eleitorais” que ocorrerão 

dos dias 26 e 27/07/2018, conforme Ofício-Circular nº 10/2018-GAB/PRES, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada, para o dia 29 de agosto 

de 2018, às 15h30min.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 13 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96489 Nr: 3579-24.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERALDO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação à 

Execução) protocolados pelo requerido (fls. 122/131) 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.: 93580 Nr: 1759-67.2015.811.0009

 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: ELIS ANGELA FERREIRA TEIXEIRA

 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:

 Autos nº: 1759-67.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 93580.

Vistos, etc.

Em razão da convocação desta Magistrada para participar da “Audiência 

Pública da Cidadania e da Reunião com Juízes Eleitorais” que ocorrerão 
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dos dias 26 e 27/07/2018, conforme Ofício-Circular nº 10/2018-GAB/PRES, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada, para o dia 29 de agosto 

de 2018, às 14h50min.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 13 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93877 Nr: 1972-73.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CIRENE DE SOUZA RIBAS

 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:

 Autos nº: 1759-67.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 93580.

Vistos, etc.

Em razão da convocação desta Magistrada para participar da “Audiência 

Pública da Cidadania e da Reunião com Juízes Eleitorais” que ocorrerão 

dos dias 26 e 27/07/2018, conforme Ofício-Circular nº 10/2018-GAB/PRES, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada, para o dia 29 de agosto 

de 2018, às 14h50min.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 13 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49883 Nr: 615-68.2009.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGS, FGS, MDNGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 19752 Nr: 1517-65.2002.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE OLIVEIRA DE JESUS, ÉRICA OLIVEIRA DE 

JESUS, MAURA CRISTIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31388 Nr: 2251-45.2004.811.0009

 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: VVRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52856 Nr: 293-14.2010.811.0009

 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: OZIEL DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 41539 Nr: 2969-71.2006.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRACP, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto posto, 

DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 45205 Nr: 2057-40.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDPR, SAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte autora da parte 

dispositiva da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Isto 

posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 

da CNGC/2015-2016, AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87516 Nr: 904-25.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAIVA E SICILIANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, 

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:117.417

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 204, e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal, sendo necessário que seja conta corrente e não 

poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91829 Nr: 537-64.2015.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRA, VARR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE SORAIA WASILEWSKI 

ORMOND - OAB:17.496/MT

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDO devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), devendo promover o recolhimento e comprovar, perante a 

Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, 

no endereço constante do rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores 

retro mencionados deverão ser recolhidos em guia gerada pelo site, 

conforme a espécie.

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá 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 do Fórum da Comarca de Colíder aos 

cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001111-65.2018.8.11.0009 Parte Autora: EDIVAN SILVA Parte Ré: 

TELEFONICA BRASIL S/A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 21 

de agosto de 2018 às 14h20min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 09 de 

julho de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN SILVA (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001110-80.2018.8.11.0009 Parte Autora: EDIVAN SILVA Parte Ré: 

BANCO BRADESCO S/A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 21 

de agosto de 2018 às 14h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 09 de 

julho de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA LUCIA PIECZKOSKI (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DIONISIO (REQUERENTE)

JOSE DIONISIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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)
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1001440-14.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO BATISTA DIONISIO, JOSE DIONISIO DA 

SILVA, ELDA LUCIA PIECZKOSKI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . FINALIDADE: INTIMAR as 

partes reqeurentes, através do(a) advogado(a) por todo o teor da petição 

e comprovante de pagamento acostado aos autos no id. 13698930 e 

seguintes, para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder, 16/07/2018. 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: 1001440-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA LUCIA PIECZKOSKI (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DIONISIO (REQUERENTE)

JOSE DIONISIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1001440-14.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO BATISTA DIONISIO, JOSE DIONISIO DA 

SILVA, ELDA LUCIA PIECZKOSKI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . FINALIDADE: INTIMAR as 

partes reqeurentes, através do(a) advogado(a) por todo o teor da petição 

e comprovante de pagamento acostado aos autos no id. 13698930 e 

seguintes, para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder, 16/07/2018. 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: 1001440-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA LUCIA PIECZKOSKI (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DIONISIO (REQUERENTE)

JOSE DIONISIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1001440-14.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO BATISTA DIONISIO, JOSE DIONISIO DA 

SILVA, ELDA LUCIA PIECZKOSKI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . FINALIDADE: INTIMAR as 

partes reqeurentes, através do(a) advogado(a) por todo o teor da petição 

e comprovante de pagamento acostado aos autos no id. 13698930 e 

seguintes, para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder, 16/07/2018. 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: 8010529-73.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA SORDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010529-73.2016.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: PRISCILLA SORDI Parte Ré: REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A . FINALIDADE: Intimar a parte requerente, 

através do advogado, por todo o teor da sentença de id. 13318551, para 

querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo legal. Colíder, 

16/07/2018. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000539-12.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO 

REQUERIDO: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA FINALIDADE: 

INTIMAR os (a) Advogados (a) constituídos (a) nos autos para 

comparecerem à audiência de conciliação redesignada para o dia 30 de 

Agosto de 2018 às 14:00hs, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 

A intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 -

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000539-12.2018.8.11.0009; Partes do processo: 

REQUERENTE: FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO 

REQUERIDO: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA FINALIDADE: 

INTIMAR os (a) Advogados (a) constituídos (a) nos autos para 

comparecerem à audiência de conciliação redesignada para o dia 30 de 

Agosto de 2018 às 14:00hs, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 

A intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 
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COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 103898 Nr: 520-57.2017.811.0009

 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: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE - intimação para a i. procuradora do Autor do Fato - 

Dra. Elisangela Peral da Silva, para que no prazo legal, se manifeste nos 

autos acerca das Alegações apresentedas. Fazendo carga do mesmo 

para vistas.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PRAXEDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO LOPES OAB - MT0019949A (ADVOGADO)

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002014-37.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: ADRIANO PRAXEDES DA SILVA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar. Da prescrição. Deixo de acolher a preliminar aventada visto que 

se aplica ao à nota promissória o mesmo entendimento sobre cheques, 

visto não haver disciplinamento sobre a matéria. Assim o STJ firmou 

entendimento sobre a matéria no sentido de após os 3 anos passíveis de 

execução do título, o seu credor pode ainda cobrá-lo pelo rito ordinário 

pelo prazo de 5 anos, e após este prazo estara coberto pela prescrição, 

conforme parágrafo 5º, inciso I, do artigo 206 do Código Civil. Neste 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA 

EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRAZO QUINQUENAL PARA 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 

206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código 

de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face 

do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a 

contar do dia seguinte ao vencimento do título". 2. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1262056 SP 2011/0110094-6, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/12/2013, S2 - SEGUNDA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/02/2014) Sendo assim, deijo de 

acolher a preliminr, visto o título apresentado ser pass[ivel de cobrança 

por não estar prescrito. Mérito. Noticia a parte Reclamante que é credora 

da Reclamada, conforme se depreende de nota fiscal acostada, relativas 

a serviço prestado de abertura de cofre no valor total de R$ 7.301,51 

(sete mil e trezentos e um reais e cinquenta e um centavos), devidamente 

corrigidos. Da análise dos autos verifico que o pleito da parte autora 

merece acolhimento, pois aprsentadas notas promissórias. 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, o que não o fez, devendo, portanto, o 

pedido ser julgado procedente. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar as relaamdas ao pagamento da quantia de R$ R$ 

7.301,51 (sete mil e trezentos e um reais e cinquenta e um centavos), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da 

citação e atualização monetária pela variação do INPC/IBGE, desde a data 

do vencimento dos títulos.. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos. Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta 

do(a) zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos argumentos 

da parte autora, realmente assiste razão à parte ré, porquanto a 

pretensão autoral resta fulminada pela prescrição. É que os vencimentos 

das notas promissórias que embasam esta ação se deram em: 05 de 

dezembro de 2011 (Num. 11054194 - Pág. 1); 05 de janeiro de 2012 (Num. 

11054194 - Pág. 1); 05 de março de 2012 (Num. 11054195 - Pág. 1); 05 de 

fevereiro de 2012 (Num. 11054195 - Pág. 1); 05 de maio de 2012 (Num. 

11054197 - Pág. 1); 05 de abril de 2012 (Num. 11054197 - Pág. 1). 

Tratando-se de pretensão de cobrança de valores constantes de nota 

promissória, incidente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, na dicção 

do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil c.c. a Súmula 504 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco anos: I - a 

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular;” “Súmula 504 do STJ: O prazo para ajuizamento de 

ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força 

executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.” 

Assim, considerando-se que a ação foi distribuída em 27 de outubro de 

2017, vê-se que ultrapassado o lapso prescricional quinquenal desde o 

vencimento das declinadas notas promissórias. De outro lado, ao revés do 

que afirma a parte autora, não há aproveitamento do lapso prescricional 

de 03 (três) anos do art. 70 do Decreto 57.663/66 com o citado art. 206, § 

5º, inciso I, do Estatuto Civil como expressamente se vê dos precedentes 

que ensejaram a indicada Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça. No 

respeitante: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. 1. O prazo prescricional de 5 

(cinco) anos a que submetida a ação monitória se inicia, de acordo com o 

princípio da actio nata, na data em que se torna possível o ajuizamento 

desta ação. 2.- Na linha dos precedentes desta Corte, o credor, mesmo 

munido título de crédito com força executiva, não está impedido de cobrar 

a dívida representada nesse título por meio de ação de conhecimento ou 

mesmo de monitória. 3.- É DE SE CONCLUIR, PORTANTO, QUE O PRAZO 

PRESCRICIONAL DA AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO 

(PRESCRITO OU NÃO PRESCRITO), COMEÇA A FLUIR NO DIA SEGUINTE 

AO DO VENCIMENTO DO TÍTULO. 4.- Recurso Especial a que se nega 

provimento.” (REsp 1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013 - sem destaques no 

original). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da 

pretensão autoral, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso II, do NCPC, prejudicado o exame do mérito. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 

13 de julho de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000439-43.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDASIO ALVES MARTINS NAGATA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000439-43.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de ação de 
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indenização por danos morais e materiais proposta por Tania Ferreira de 

Jesus em face de Gildásio Alves Martins Nagata. Analisando a petição 

inicial, verifico que, apesar de ter sido distribuída neste juízo, a petição 

inicial é endereçada ao Juizado Especial. Ante o exposto, declino a 

competência para o Juizado Especial Cível desta Comarca de 

Comodoro/MT. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. 

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113001 Nr: 6528-36.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FELIPE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal com fundamento no 

artigo 386, inciso III, do Código de processo Penal, e absolvo o réu 

ANTÔNIO FELIPE PINTO. Transitada em julgado a decisão, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Comodoro/MT, 13 de julho de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento 

de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22186 Nr: 3215-53.2006.811.0046

 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: FRANCISCA CORDEIRO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, cuja impugnação foi acolhida às 

folhas 106, sendo a Exequente multada em 2% do valor da causa por 

litigância de má-fé. Intimadas sobre a decisão, quedaram inertes, conforme 

certidão de folhas 109.

Intime-se a parte autora para apresentar cálculos no prazo de 15 dias, sob 

pena de arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36907 Nr: 1606-59.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CUNHA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença que visa o adimplemento de 

honorários, foi procedida penhora pelo sistema BACENJUD, no qual a 

parte requerida não opôs resistência à penhora no prazo legal.

Expeça-se alvará em favor da Exequente na conta informada às folhas 

196.

Defiro a suspensão da execução requerida às folhas 197. Após o 

decurso do prazo, intime-se a Exequente para prosseguimento, sob pena 

de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30308 Nr: 1331-81.2009.811.0046

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI REBINSKI

 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: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60241 Nr: 1995-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL DA 

SILVA, RODRIGO MOURA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela qual INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66698 Nr: 409-64.2014.811.0046

 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: NICODEMOS GOMES LOURENÇO

 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:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, concordando com a 

proposta do Requerido, bem como por ter renunciado ao excedente do 

valor máximo pago por RPV.

Ante o exposto, determino seja certificado o trânsito em julgado da 

sentença, bem como expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor 

da Requerente e sua causídica, conforme os dados informados às folhas 

166/167.

Intime-se a parte autora para prestar as informações requeridas nos itens 

1-3 das folhas 156.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 17663 Nr: 2520-36.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO BABINSKI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, THAIANE 

BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de folhas 80 e ante a manifestação de folhas 

92, defiro a penhora da parte ideal de propriedade do executado.

Expeça-se novo mandado de penhora e avaliação do imóvel de matrícula 

nº. 9213.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64620 Nr: 2787-27.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONÉDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE IZABEL VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência complementar do oficial de justiça Wagner Stupp, 

no valor de R$ 436,00, conforme certidão de fls. 95 do feito, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 10837 Nr: 998-42.2003.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOBINO FRANCISCO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Leobino Francisdo Lourenço propôs ação de inventário em razão do 

falecimento de Robinson Costa Lourenço

 Os procuradores da parte autora renunciaram o mandato às fls. 137, 

sendo que intimada a constituir novo patrono a requerente se manteve 

inerte (certidão fls. 142).

 Decido.

Em vista disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 76, §1º, II e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno parte autora ao pagamento das custas judiciais, no entanto, 

como a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita (fls. 14), fica 

suspensa a sua exigibilidade.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122857 Nr: 3305-41.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDIS RIBAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEREZINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:OAB/MT 6972/B

 Código 122857.

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

 Designo audiência para inquirição da vítima para o dia 25 de setembro de 

2018, às 15h00min.

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-se com as nossas homenagens.

Comodoro/MT, 13 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

SABRINA CARDOSO DE OLIVEIRA, CPF: 054.026.451-24, RG: 25786296, 

Filiação: Janete Cardoso da Silva e José de Oliveira Prado, data de 

nascimento: 17/04/1995, brasileiro(a). Endereço: Fazenda Amanhecer, 

zona rural, Cidade de Campos de Júlio/MT.

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.: 123910 Nr: 3690-86.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8002

 Código 123910. RÉU PRESO.

Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 21 de agosto 

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-se com as nossas homenagens.

Comodoro/MT, 13 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

ALAN SANTOS DA SILVA (Testemunha-Autor), Cpf: 04302634146, Rg: 

2595794-5, Filiação: Carminda de Jesus e Luiz Santos da Silva, data de 

nascimento: 07/09/1993, brasileiro(a), natural de Porto Esperidião-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Ademar Geraldo Pereira Cesar, 

N°21 -. Q. 40, Cidade: Comodoro-MT.

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.: 118386 Nr: 1316-97.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CEZAR DE FIGUEIREDO, ISABEL 

CRISTINA SURIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS MAÍLHO - 

OAB:3047/RO

 Vistos.

Os denunciados em sua Resposta Escrita alegam que são partes 
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ilegítimas, uma vez que não houve conduta dolosa, vez que não podiam 

certificar a existência ou não de alteração no produto. Tal tese necessita 

de dilação probatória, razão pelo qual deixo de aprecia-la neste momento.

Verifica-se que a carta precatória expedida (ref. 06) possuía finalidade 

apenas de citação dos denunciados, assim sendo, expeça-se nova 

missiva para oferecimento da suspensão condicional do processo 

ofertada pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95125 Nr: 4371-27.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO TIAGO BASGAL RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Código 95125.

Vistos.

Designo audiência para inquirição da vítima para o dia 25 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.

Comodoro/MT, 13 de julho de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

TAINARA RAMOS MARTINS. Endereço: Crismaira Papelaria, no município 

de Comodoro MT.

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 Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105823 Nr: 3485-91.2017.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMALIA ROMEIROS, WESLEY ROMEIROS NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO MARTINS NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de requisição de informações feito pela parte autora a 

fim de obter notícia acerca de eventual saldo remanescente depositado na 

conta indicada às folhas 57 Banco Bradesco.

Posto isto, DEFIRO a requisição de informações por meio do sistema 

BACENJUD, sendo que nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento da requisição.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante o Banco Bradesco por meio do Banco Central.

Após a ordem ser cumprida a parte autora será intimada do resultado da 

requisição.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88300 Nr: 1601-61.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Vistos.1 - Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa 

ainda não adimpliu o crédito devido. Deve ser consignado que o artigo 835 

do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. 2 - 

Indefiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD, tendo em vista que o 

sistema propicia a realização de um bloqueio no cadastro dos veículos em 

nome do proprietário, porém não serve a realização de penhora, pois em 

caso de bens móveis a penhora deve ser concreta e não simplesmente no 

sistema, devendo o credor indicar o local em que se encontram os 

veículos.Sendo assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não 

indicou a localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome do 

executado.3 - Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte 

interessada não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de 

encontrar bens do requerido.AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO 

DE BENS PARA PENHORA – EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – 

DECISÃO FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. É cabível o requerimento de informações à 

Receita Federal para a localização de bens do executado, tão-somente, na 

hipótese de restarem exauridos pelo credor os meios ordinários de 

localização de bens passíveis de penhora.(AI 97507/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, 

Publicado no DJE 18/12/2015)Não consta nos autos nenhuma certidão 

emitida pelo DETRAN informando que a parte requerida não possui 

veículos bem como não existe nenhuma certidão emitida pelo cartório de 

registro de imóveis informando a parte não é proprietária de imóveis.Assim 

sendo, indefiro a solicitação. 4 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97346 Nr: 5399-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ROSALEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DENIZ RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VENDRUSCULO - 

OAB:2666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

1 - Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

2 - Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter 

havido resposta negativa, retornem os autos conclusos para análise do 

pedido de bloqueio de veículos via RENAJUD.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97592 Nr: 5516-21.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ANTONIO ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - BRASIL FOODS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568

 Vistos.

Considerando que o valor dos autos já foi depositado nos embargos à 

execução em apenso (Código 119951), a título de garantia do juízo, deixo 

de realizar a penhora requerida às fls. 56/57.

Verifico a necessidade da suspensão da presente execução, tendo em 

vista que o executado caucionou o montante em juízo sendo inviável o 

prosseguimento do feito, uma vez que poderá causar dano de difícil 

reparação para o polo passivo.

Assim, suspendo a presente execução até decisão meritória nos 

embargos à execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104737 Nr: 2982-70.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIMÉRIO DUTRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 - Em atenção ao art. 835, I do CPC, defiro a postergação da 

penhora de folhas 88.2 - Trata-se de pedido de penhora online em que a 

parte adversa ainda não adimpliu o crédito devido. Deve ser consignado 

que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora 

online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.(...) 3 - Indefiro o pedido de consulta ao sistema 

RENAJUD, tendo em vista que o sistema propicia a realização de um 

bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém não 

serve a realização de penhora, pois em caso de bens móveis a penhora 

deve ser concreta e não simplesmente no sistema, devendo o credor 

indicar o local em que se encontram os veículos.Sendo assim, indefiro o 

acesso ao RENAJUD, pois o credor não indicou a localização do veículo e 

nem mesmo se há veículos em nome do executado.4 - Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29908 Nr: 1001-84.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOIO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. DOS SANTOS - ME, EDNA DIAS DOS 

SANTOS, DARCI CÉSAR JOBINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

Primeiramente, cumpre salientar que a carta de adjudicação não é 

sentença, não constituindo, portanto, título executivo judicial a ensejar a 

execução para entrega de coisa certa pelo terceiro que não foi parte na 

execução.

Assim, antes de analisar o pedido de imissão da posse do bem imóvel 

adjudicado, faz-se necessário a adjudicante complementar o pedido 

realizado às fls. 185/186, informando quem está na posse do imóvel 

atualmente.

Considerando que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24748 Nr: 2145-64.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONES GIUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora. Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não 

indique bens, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, 

sem que a parte se manifeste, determino o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24512 Nr: 3501-31.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI, ANNA BABKA - OAB/SP 303.464

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ADRIANO MAROSTICA, PATRÍCIA 

RODRIGUES DA CUNHA LOPES MARÓSTICA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA, OSMAR SARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - 

OAB:16.925-A/MT, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online nas contas da Executada Maria 

Aparecida da Silva e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20506 Nr: 1635-85.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA ALINE LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA BOM JARDIM, LAZARO PEREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Intimação do advogado(a) Dr(a). ELIANA DA COSTA, OAB/MT 5447/B, 

para devolução dos autos nº 20506, Protocolo 1635-85.2006.811.0046, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14551 Nr: 2394-20.2004.811.0046

 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): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8869 Nr: 966-71.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, CLAUDINO FANK, JOSÉ CARLOS CANINI, LUCIA DO 

CARMO MARTINS DE CANINI, NEUCIR JOSÉ FRISON, ESPÓLIO DE VALDIR 

SOARES, ELBIO GONZALEZ OAB/MT N° 7241-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MARCHIORO, JUSSARA MARIA 

MARCHIORO, LAURO DIRINGS, DAIR HELENA MARÇAL DE LIMA JURCA, 

EDUARDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136-B, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B

 Intimação do advogado(a) Dr(a). ELBIO GONZALEZ, OAB/MT 7241/A, 

para devolução dos autos nº 8869, Protocolo 966-71.2002.811.0046, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 224 Nr: 1240-93.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 
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confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62301 Nr: 353-65.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38204 Nr: 2902-19.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEVIC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A. ALVES FERREIRA - 

OAB:8.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39788 Nr: 803-42.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A, SCHNEIDER ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 Intimação do advogado(a) Dr(a). BRUNO DE SOUZA SCHIMIDT, OAB/MT 

19996/A, para devolução dos autos nº 39788, Protocolo 

803-42.2012.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 3382-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MILTON CAMPOS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696-MG

 Vistos.

Trata-se de novo pedido de BACENJUD visando o adimplemento do débito 

através de penhora online, requerendo, desta vez, consulta ao CNPJ da 

Claro com sede no Estado de São Paulo.

Defiro o pedido de penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34151 Nr: 2336-07.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

ONDACIR ANTONIO BOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206 

SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Vistos.

Considerando a petição de fls. 422 e a certidão de fls. 424, homologo o 

laudo pericial juntado.

Liberem-se os honorários periciais caso ainda tenham valores 

depositados nos autos.

Intime-se o banco para que manifeste solicitando o que entender 

pertinente e também para informar se ainda possui interesse no processo 

de código 38087, afinal a presente ação revisional acaba influenciando 

diretamente no crédito do referido processo 38087.

 P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31663 Nr: 2658-61.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRANDINO FÉLIX DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora online em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor. Caso a parte não se manifeste no 

prazo assinalado ou não indique bens, fica desde já determinada a 

suspensão do presente feito com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40495 Nr: 1508-40.2012.811.0046

 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: VSDS, TFSM(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) Dr(a). EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI, 

OAB/MT 12200/B, para devolução dos autos nº 40495, Protocolo 

1508-40.2012.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61801 Nr: 3665-83.2012.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DORS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 Intimação do advogado(a) Dr(a). BRUNO DE SOUZA SCHIMIDT, OAB/MT 

19996/A, para devolução dos autos nº 61801, Protocolo 

3665-83.2012.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63518 Nr: 1652-77.2013.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40713 Nr: 1727-53.2012.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Intimação do advogado(a) Dr(a). BRUNO DE SOUZA SCHIMIDT, OAB/MT 

19996/A, para devolução dos autos nº 40713, Protocolo 

1727-53.2012.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39357 Nr: 372-08.2012.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIA AGRO CIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Vistos.

Manifeste-se o exequente solicitando o que entende pertinente nos autos.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62833 Nr: 939-05.2013.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, 

ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária proposta em desfavor do INSTITUITO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

A tutela antecipada foi deferida, porém a parte autora informa 

descumprimento da decisão judicial.

Pois bem.

Às fls. 100 consta que o autor não foi intimado para realizar a perícia 

sendo tal informação confirmada pelo perito às fls. 101.

 Designo perícia para o dia 02/11/2018 às 16:20 horas.

 Intime-se o autor para comparecer à perícia no endereço de fls. 107.

 Em relação ao descumprimento do INSS DETERMINO que seja oficiado à 

gerencia executiva do INSS, para que cumpra a decisão que antecipou os 

efeitos da tutela, implantando o benefício previdenciário em favor da parte 

autora, no prazo máximo de 05 dias, a partir da ciência desta decisão, sob 

pena, de sujeitarem-se às sanções civis, penais e administrativas de que 

trata o art. 1º do Provimento nº. 56/2008-CGJ (CNGC, 2.5.11), inclusive 

com a remessa de peças ao Ministério Público.

P. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37128 Nr: 1827-42.2011.811.0046

 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: ROSIVAL ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Intimação do advogado(a) Dr(a). ANTÔNIO SANTANA NESTORIO, 

OAB/MT 18406/A, para devolução dos autos nº 37128, Protocolo 

1827-53.2012.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34226 Nr: 2411-46.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MARCELO MACAÚBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 Vistos.

Restituo o prazo solicitado às fls. 468 para que o Banco GMAC S/A se 

manifeste.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38087 Nr: 2785-28.2011.811.0046

 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: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o retorno da carta de citação expedida às fls. 144 dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38319 Nr: 3017-40.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CELSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MALABARBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA 

GROTA - OAB:11343-B/MT

 Intimação do advogado(a) Dr(a). LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA 

GROTA, OAB/MT 11343/B, para devolução dos autos nº 38319, Protocolo 

3017-40.2011.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66405 Nr: 146-32.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO GUILHERMON, ROSANGELA 

APARECIDA PENTEADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, MÔNICA CAROLINE 

ROMANO RIGAMONTI ZAMO, ALISON LUIS BUENO ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MAÍLHO - 

OAB:3047/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Intimação do advogado(a) Dr(a). LEONARDO GIOVANI NICHELE, OAB/MT 

7705/O, para devolução dos autos nº 66405, Protocolo 

146-32.2014.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8727 Nr: 847-13.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE SOUZA ALMEIDA, VALTAIR MARTINS 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Intimação do advogado(a) Dr(a). GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES, OAB/MT 16681/O, para devolução dos autos nº 8727, 

Protocolo 847-13.2002.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24651 Nr: 2002-75.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, 

ALISON LUIS BUENO ZAMO, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) Dr(a). LEONARDO GIOVANI NICHELE, OAB/MT 

7705/O, para devolução dos autos nº 24651, Protocolo 

2002-75.2007.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25078 Nr: 2380-31.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIX ZOOTÉCNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A, ANDRÉ NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:8392/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637, GUILHERME F. 

FIGUEIREDO DE CASTRO - OAB:10647, JOSÉ HENRIQUE S. VIIGO - 

OAB:11.751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Intimação do advogado(a) Dr(a). VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA, 

OAB/MT 20441/O, para devolução dos autos nº 25078, Protocolo 

2380-31.2007.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35503 Nr: 198-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ENIO KMECIK, 

VIVIENE BARBOSA SILVA, ANGELA SOELI BIANCHI KMECIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 Intimação do advogado(a) Dr(a). GUILHERME DE ARRUDA CRUZ, OAB/MT 

12642/O, para devolução dos autos nº 35503, Protocolo 

198-33.2011.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25989 Nr: 160-26.2008.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Intimação do advogado(a) Dr(a). LEONARDO GIOVANI NICHELE, OAB/MT 

7705/O, para devolução dos autos nº 25989, Protocolo 

160-26.2008.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36909 Nr: 1608-29.2011.811.0046

 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: VIVIENE BARBOSA SILVA, ENIO KMECIK, ANGELA 

SOELI BIANCHI KMECIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 Intimação do advogado(a) Dr(a). GUILHERME DE ARRUDA CRUZ, OAB/MT 

12642/O, para devolução dos autos nº 36909, Protocolo 

1608-29.2011.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26171 Nr: 373-32.2008.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO BARBOSA LIMA, INEZ DE 

CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIREU REINO CRAVA DELTRA, ORDELINO 

RODRIGUES DE GODOY, LÍLIAN FURQUIM DE GODOY, CATARINA 
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JOHANSEN FARIA FURQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11.134/MT, EDNO DAMASCENA DE FREITAS - OAB:11.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Intimação do advogado(a) Dr(a). MAURICIO BARRIOS JUNIOR, OAB/MT 

16640/O, para devolução dos autos nº 26171, Protocolo 

373-32.2008.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 17611 Nr: 2478-84.2005.811.0046

 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: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CANAVARROS, DILAMAR VOLMIR 

KRAUSE, ODERLINO RODRIGUES DE GODOY, LÍLIAN FURQUIM DE 

GODOY, JOSÉ CARLOS ZANGRANDE LOPES, OSMAR KRAUSE, ODILA 

ANA KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:303464/SP, 

ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9134/MT, GISELY MARIA REVELLES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:8.488/MT, JOSINÉIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:03579669, 

TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Intimação do advogado(a) Dr(a). MAURICIO BARRIOS JUNIOR, OAB/MT 

16640/O, para devolução dos autos nº 17611, Protocolo 

2478-84.2005.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 17610 Nr: 2477-02.2005.811.0046

 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: MOACIR PEREIRA DE BARROS, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO MENDES DA SILVA, VALDIR 

SOARES, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SOARES, TATIANA FRIZON, 

NEUCIR JOSE FRIZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:303464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B, Vanderval Queiroz 

Vieira Júnior - OAB:7875-B

 Intimação do advogado(a) Dr(a). MAURICIO BARRIOS JUNIOR, OAB/MT 

16640/O, para devolução dos autos nº 17610, Protocolo 

2477-02.2005.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33129 Nr: 1315-93.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30855 Nr: 1972-69.2009.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL AIDAR PRADO, ANTONIA APARECIDA CASOTTI 

AIDAR, RUBENS AIDAR PRADO, ADINALVA PEREIRA AIDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RODRIGUES VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAJA REZENDE DE LACERDA 

- OAB:11987/MT, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492

 Vistos.

O Estado do Mato Grosso, qualificada nos autos, interpõe EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra a decisão de fls. 273, alegando que houve omissão 

na referida decisão, tendo em vista que deixou de apreciar acerca de 

argumentos relevantes da impugnação de fls. 270/271.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento em parte, eis que a decisão de fls. 273 afirmou 

que não há verba no Tribunal de Justiça para a realização da pericia, não 

havendo de se falar em omissão.

Entretanto, de fato as partes peticionaram no sentido de que a INTERMAT 

poderia realizar a pericia (fls. 214/215) nos termos do artigo 95 do Código 

de Processo Civil.

Assim sendo, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios, chamo o feito a ordem e nomeio a INTERMAT, nos termos do 

art. 95 do Código de Processo Civil para realização da pericia requerida.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29500 Nr: 477-87.2009.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROSA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 Intimação do advogado(a) Dr(a). LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA 

GROTA, OAB/MT 11343/B, para devolução dos autos nº 29500, Protocolo 

477-87.2009.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 4592 Nr: 830-11.2001.811.0046

 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: ESPÓLIO DE JOSÉ SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653, MASSAO RIBEIRO MATUDA - OAB:103409/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) Dr(a). VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA, 

OAB/MT 20441/O, para devolução dos autos nº 4592, Protocolo 

830-11.2001.811.0046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120689 Nr: 2357-02.2018.811.0046

 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
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 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS

 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:

 Tendo em vista a juntada de contestação na ref: 20, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar a impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98007 Nr: 5708-51.2016.811.0046

 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: ICRF, TRRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 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: 67, 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 certicado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97913 Nr: 5689-45.2016.811.0046

 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: LOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I, GEDI

 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: 60, 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, e, 

não interposto recurso pela parte, seja certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105468 Nr: 3305-75.2017.811.0046

 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: ADAIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o recurso de apelação acostado nos autos na ref: 79, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte apelada 

para, no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100821 Nr: 1287-81.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANA MARIA ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos na ref: 70, 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 decurso de prazo, e proceda-se conforme o Provimento 

n. 11/2017-CM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99294 Nr: 555-03.2017.811.0046

 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: SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA

 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 juntada de recurso de apelação na ref: 65, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte apelada para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

 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 juntada de embargos de declaração nos autos na ref: 

77, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

embargada para, no prazo legal, manifestar-se.

 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 o embargos de declaração acostado nos autos na ref: 70, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte embargada 

para, no prazo legal, manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 5056 Nr: 966-08.2001.811.0046

 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: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDOLINO ALBINO THOMAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6148 Nr: 113-62.2002.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO JONK NETO, LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9986 Nr: 658-98.2003.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT, JUEL PRIDÊNCIO BORGES - OAB:3836/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15657 Nr: 783-95.2005.811.0046

 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: RAIMUNDA LINDETE NÉRI DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16051 Nr: 1143-30.2005.811.0046

 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: ROSEMIRA EBRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16446 Nr: 1500-10.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO AUGUSTO BARBOSA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16661 Nr: 1679-41.2005.811.0046

 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: JUDITE MAURICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16962 Nr: 1969-56.2005.811.0046

 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 DUARTE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 17300 Nr: 2219-89.2005.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIZ DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 17520 Nr: 2397-38.2005.811.0046

 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 DAS GRAÇAS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22137 Nr: 3183-48.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA PINTO DE OLIVEIRA, JAMES ROGERIO BAPTISTA, 

MARCOS DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25955 Nr: 127-36.2008.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B, OSMAR LUIZ PRETTO - OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27362 Nr: 1492-28.2008.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DUTRA PEREIRA, ELTON QUEIROZ 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29732 Nr: 770-57.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE SALES, FRANCISMAR SANCHES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE ASSOCIADOS DO 

OESTE DE MT- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29843 Nr: 804-32.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA HARGESHEIMER FAVATO, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA, MARCOS DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30418 Nr: 1571-70.2009.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:MT 5.427-B, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31572 Nr: 2552-02.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMAR GIONGO, SADI LUIZ PICCININ, SADI 

LUIZ PICCININ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32139 Nr: 326-87.2010.811.0046

 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: IRACI JOANA DOS SANTOS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITO XAVIER RAMOS, GABRIELA LEITE 

HEINSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32605 Nr: 792-81.2010.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. C. CORREA - PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33146 Nr: 1332-32.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLLEN CRISTINA 

GONÇALVES PIRES - OAB:OAB/SP 131.600, GUILHERME PYRAMIDES 

BARBOSA - OAB:MT/11043-B, VENTURA ALONSO PIRES - 

OAB:OAB/SP 132.321, wilson roberto peixoto junior - OAB:8032-B

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33550 Nr: 1736-83.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANZ TUESTA PADILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33670 Nr: 1856-29.2010.811.0046

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33765 Nr: 1951-59.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA ROHR MOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34139 Nr: 2324-90.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, SANDRA VITÓRIO DIAS CÓRDOVA - OAB:369-B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36236 Nr: 933-66.2011.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ADEVAIR BRAGA, LEILA 

BREVIGLIERI BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158.029 

OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8443

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36783 Nr: 1482-76.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO, LUCIOMERO 

ORTOLAN, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, JOAO PEDRO TABORDA 

CAMERA, SALETE BEATRIZ RITH CAMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9.724/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37146 Nr: 1845-63.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38307 Nr: 3005-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR CASAGRANDE, LUCI VANIA CONCI 

CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 17447-A, JOÃO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Cristiano Zamaio - 

OAB:7962, Murilo Pierucci de Souza - OAB:8797-A

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38792 Nr: 3490-26.2011.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39045 Nr: 60-32.2012.811.0046

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA BREVIGLIERI BRAGA, JOAQUIM 

ADEVAIR BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158.029 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8443

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39427 Nr: 442-25.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESARIO E CIA LTDA-ME, ADRIANO DOS REIS, 

ERNANDES LUZIA CESÁRIO, ELENI DE JESUS CARDOSO CESARIO

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, MARCELO BEDUSCHI - OAB:RO/3159, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39549 Nr: 564-38.2012.811.0046

 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: NEIDE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40387 Nr: 1400-11.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA JACINTO, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS. - 

OAB:34814/SP

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40389 Nr: 1402-78.2012.811.0046

 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: RENATO BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRISTINA CORREA 

DE ANDRADE - OAB:15.549-0/MT, PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA 

SILVA - OAB:124.889/SP

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40394 Nr: 1407-03.2012.811.0046

 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: EURIDES GIUSTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090 - A/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60731 Nr: 2522-59.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E 

BROKER LTDA (DIBOX-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT
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 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61006 Nr: 2809-22.2012.811.0046

 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: ELI RUFINO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI 

GARCIAL LOPES - OAB:11877-A/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61383 Nr: 3196-37.2012.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BRASILEIRO LAMANES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT/14.687

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61411 Nr: 3226-72.2012.811.0046

 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: NILSON JOSE GABIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61572 Nr: 3406-88.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOTIVA MAURICIO DUARTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696-MG, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61729 Nr: 3578-30.2012.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO LOUZADA CARPENA 

- OAB:RS/ 46582, VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:195.142/SP

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62463 Nr: 548-50.2013.811.0046

 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: ADILSON OSEAS PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090 - A/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62536 Nr: 623-89.2013.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZUCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO VILANI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62578 Nr: 668-93.2013.811.0046

 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: MARLENE PEREIRA DA SILVA, MAYRES DA SILVA 

ARAUJO, MAYLSON DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63057 Nr: 1171-17.2013.811.0046

 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: DAGMAR RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, LUIZ MOTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63576 Nr: 1717-72.2013.811.0046

 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): GENÉSIO CADORE, MADALENA NEGRI 

CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63655 Nr: 1804-28.2013.811.0046

 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): JULIANA PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63933 Nr: 2086-66.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA DE ARAUJO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO PALHARINI, LORENI LIESBH 

PALHARINI, WELLINGTON DA SILVA SANTOS, CLARISSE RODRIGUES DE 

CAMPOS, CARLOS A. REGO DA SILVA, REGINA LÚCIA SERAFIM 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68819 Nr: 2142-65.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA ALVES APIAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69823 Nr: 2870-09.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV PONTAL OSTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73744 Nr: 604-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRELINO GERALDO DA CRUZ NEVES, JOSE ANDRÉ 

DA CRUZ NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CAMPAGNOLO 

HARTMANN - OAB:6198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87544 Nr: 1367-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111145 Nr: 5768-87.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARI TERESINHA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR RICARDO DE MEDEIROS, ALESSANDRA 

PAULA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT, OSVALDO PEREIRA RIBEIRO - OAB:RO/5868

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111663 Nr: 6006-09.2017.811.0046

 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: ROSELI ROCHISKI BURATO, ELENICE BURATO, 

EDIMARA BURATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo da certificação de eventual transcurso de dois dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso a que se trata o art. 1ª do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, na oportunidade em 

que se encontram os autos em secretaria para expedição e certificação, 

fica a parte interessada intimada a, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso à decisão que deferiu o "pedido de levantamento de depósito". 

Consigno que o levantamento somente poderá ser efetivado dois dias 

úteis após o esgotamento do prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67438 Nr: 1060-96.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR SARTORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO CANAN - OAB:OAB/PR 

7459

 Tendo em vista a juntada das alegações finais pelo Ministério Público na 

ref: 96, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar as suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88322 Nr: 1608-53.2016.811.0046

 AÇÃO: Unificação ou Soma de penas ->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:192.664/SP

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Executivo de Pena instaurado em face de VALDIVINO MARIA 

DOS SANTOS.

O Ministério Público, às fls. 454/455 pugnou pela extinção da punibilidade 

do recuperando, tendo em vista o falecimento do mesmo.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifica-se a juntada de Certidão de Óbito do 

acusado à fl. 457.

Desta feita, considerando o falecimento do acusado a extinção do feito é 

medida imperativa.

Assim, com fundamento no artigo 107, I do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDIVINO MARIA DOS SANTOS, 

qualificado nos presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40205 Nr: 1220-92.2012.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EUDES ALVES PEREIRA - 

OAB:2897/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos nas fls. 34/35, 

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, e não interposto recurso, seja certificado o trânsito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98155 Nr: 22-44.2017.811.0046

 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: IVONE COURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 

23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de recurso de apelação na ref: 104, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte apelada para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123660 Nr: 3594-71.2018.811.0046

 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: TEREZA MARCHIORI DA SILVA

 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, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76288 Nr: 1686-81.2015.811.0046

 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: SANDRA MARIANO TAVARES, GMDS, DSPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SERAFIM DOMINGUES 

DA SILVA - OAB:5954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 30, 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, e, 

não tendo sido apresentado recurso pelas partes, seja certificado o 

trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97455 Nr: 5449-56.2016.811.0046

 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: SILVIO RAMOS

 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:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 51, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após decorrido o prazo recursal, e, 

não sendo interposto recurso pelas partes, seja certificado o trânsito em 

julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100243 Nr: 974-23.2017.811.0046

 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: JACINTA RICARTE NETA

 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:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a 

JACINTA RICARTE NETA no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pela 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a data de 10/01/2017. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. C. 

Comodoro-MT, 12 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105396 Nr: 3262-41.2017.811.0046

 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: SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA

 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, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora na exordial.CONDENO a parte 

autora nas custas processuais e em honorários advocatícios 

sucumbenciais os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa 

sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, 

nos termos do art. 98, §3º, CPC.Com o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.P. I. C.Comodoro-MT, 11 de julho de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105396 Nr: 3262-41.2017.811.0046

 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
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 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA

 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:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 48, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após decorrido o prazo recursal, e, 

não sendo interposto recurso pelas partes, seja certificado o trânsito em 

julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107630 Nr: 4308-65.2017.811.0046

 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: SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a 

SEBASTIÃO GOMES DA SILVA no valor de 01 (um) salário mínimo, 

inclusive 13º (décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo 

realizado pela requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural 

por idade, desde a data de 19/07/2018. Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. C. 

Comodoro-MT, 12 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114177 Nr: 7066-17.2017.811.0046

 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 SAMARY DA ROCHA

 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:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 34, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após decorrido o prazo recursal, e, 

não sendo interposto recurso pelas partes, seja certificado o trânsito em 

julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114177 Nr: 7066-17.2017.811.0046

 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 SAMARY DA ROCHA

 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:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a JOSE 

SAMARY DA ROCHA no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pela 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a data de 14/08/2017. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. C. 

Comodoro-MT, 13 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115253 Nr: 7491-44.2017.811.0046

 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: LUZIA DIAS DE JESUS

 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:

 Designo a perícia médica para o dia 02 de novembro de 2018, a partir das 

15h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

12 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115283 Nr: 7496-66.2017.811.0046

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE GOMES

 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:

 Designo a perícia médica para o dia 02 de novembro de 2018, a partir das 

15h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

12 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115312 Nr: 7513-05.2017.811.0046

 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: LUZIA DE AGUIAR ARAUJO

 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, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º. Para a data de início do 

benefício, fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 

06/11/2017, nos termos do art. 74, inciso II da Lei nº 8.213/91, tendo em 

vista que o benefício foi pleiteado após o prazo previsto do art. 74, I, do 

mesmo Códex. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. C. 

Comodoro-MT, 13 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115707 Nr: 186-72.2018.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RODRIGUES DOS SANTOS

 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 IMPROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC o 

pedido de aposentadoria rural por idade formulado por EDNA RODRIGUES 

DOS SANTOS CONDENO a parte autora nas custas processuais e em 

honorários advocatícios sucumbenciais os quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando 

estará prescrita, nos termos do art. 98, CPC.Sentença não sujeita a 

reexame necessário. Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Int ime-se. Cumpra-se . 

Comodoro-MT, 11 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115914 Nr: 294-04.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:12482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora na exordial.CONDENO a parte 

autora nas custas processuais e em honorários advocatícios 

sucumbenciais os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa 

sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, 

nos termos do art. 98, §3º, CPC.Com o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.P. I. C.Comodoro-MT, 11 de julho de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117082 Nr: 778-19.2018.811.0046

 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: ESTEVÃO BARCELOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria idade hibrida ao autor, 

devendo a renda mensal ser apurada nos moldes do art. 29, II, da Lei n.º 

8.213/1991 inclusive 13º (décimo terceiro) salário. Ante o requerimento 

administrativo realizado pelo requerente, CONCEDO o benefício de 

aposentadoria por idade hibrida, desde o indeferimento do pedido, 

11/04/2017 (fl. 18). Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 
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advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas 

vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, desde que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, 

ocasião em que afasta a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, 

de acordo com o art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil, com redação 

d a d a  p e l a  L e i  n  º  1 0 . 3 5 2 ,  d e 

27/12/2001.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Comodoro-MT, 

12 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117659 Nr: 1005-09.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA TEIXEIRA ALVES

 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:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a MARIA 

JULIA TEIXEIRA ALVES no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pela 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a data de 08/12/2017. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. C. 

Comodoro-MT, 12 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121770 Nr: 2833-40.2018.811.0046

 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: ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS

 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:

 Designo a perícia médica para o dia 02 de novembro de 2018, a partir das 

15h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

12 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123210 Nr: 3436-16.2018.811.0046

 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: ANTONIO RODRIGUES

 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, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123270 Nr: 3452-67.2018.811.0046

 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: JOÃO CANDIDO GARCIA

 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:

 VISTOS, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123435 Nr: 3523-69.2018.811.0046

 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: ZELIA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS

 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, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 
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todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123448 Nr: 3526-24.2018.811.0046

 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: AROEIRA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO BENJAMIN PELUSO, ARMANDO 

MARTINS, ERASTO APARECIDO HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:53218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123515 Nr: 3558-29.2018.811.0046

 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: Vanderleia Furtado Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123645 Nr: 3592-04.2018.811.0046

 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

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Aguiar Peixoto, Adriana Oliveira 

Barroso, Ligia Neiva, Romilson da Luz Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 123788 Nr: 3644-97.2018.811.0046

 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: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA 

COMUNIDADE ALTO GUAPORÉ - APRCAG, ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO COMODORO - APRCNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 VISTOS, ETC.

Nos termos do expediente 27989-71.2018.8.11.0000, decisão oriunda do 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça, 

todos os processos eletrônicos a partir do dia 21 de junho de 2018 

deverão ser distribuídos e protocolados, obrigatoriamente, por meio do 

sistema PJE.

Nessa senda, determino a intimação do impetrante para que redistribua o 

feito, considerando que foi distribuído após a data supracitada, 

utilizando-se do PJE.

 Cancele-se a distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97455 Nr: 5449-56.2016.811.0046

 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: SILVIO RAMOS

 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:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria idade hibrida ao autor, 

devendo a renda mensal ser apurada nos moldes do art. 29, II, da Lei n.º 

8.213/1991 inclusive 13º (décimo terceiro) salário. Ante o requerimento 

administrativo realizado pelo requerente, CONCEDO o benefício de 

aposentadoria por idade hibrida, desde a data de 20/10/2016 (fl. 29). 

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas vencidas até 

a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos, desde que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ocasião em 

que afasta a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo 
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com o art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela 

L e i  n  º  1 0 . 3 5 2 ,  d e 

27/12/2001.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Comodoro-MT, 

12 de julho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76288 Nr: 1686-81.2015.811.0046

 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: SANDRA MARIANO TAVARES, GMDS, DSPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SERAFIM DOMINGUES 

DA SILVA - OAB:5954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, proposta por Sandra Mariano Tavares, 

por si e representando os menores Gabriel Mariano de Souza e Daniela 

Sampaio Pereira de Souza em desfavor do Estado de Mato Grosso, para 

condenar o requerido ao pagamento de indenização, nos seguintes 

moldes:1)Danos morais, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais), em favor dos requerentes, com juros de mora no percentual de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

IPCA-E a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ);2) Danos 

materiais, consistentes em prestação de alimentos aos requerentes, na 

fração de 2/3 do salário mínimo, vigente na data da presente sentença, 

tendo como termo inicial a data do falecimento da vítima, Sr. Daniel Pereira 

de Souza (30/11/2011, fl. 28) e como termo final para os menores 

impúberes Gabriel Mariano de Souza e Daniela Sampaio Pereira de Souza 

a data em que completem 25 anos, ou seja, 09/09/2034 (fl. 29) e 

10/07/2032 (fl. 27), respectivamente, ou aquela do falecimento destes, 

observando que, a extinção quanto ao beneficio de um fará com que a 

cota parte que lhe cabia passe a integrar o beneficio do mais jovem ou do 

vivo, e quanto a companheira viúva Sandra Mariano Tavares, o termo final 

é a data em que a vítima completaria 65 anos, ou seja, 20/04/2045 (fl. 17 e 

28), ou até o falecimento desta, observados os juros de mora no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo IPCA-E a partir da publicação desta sentença (Súmula 

362/STJ); Diante da sucumbência mínima dos requerentes, CONDENO o 

requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

d o  a r t .  8 5 ,  § 2 º  d o  C ó d i g o  d e  P r o c e s s o 

Civil.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Transitada em julgado, e satisfeitas as custas processuais, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-29.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL NOVO ESTADO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARTINS MOTTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010068-29.2012.8.11.0046; Valor causa: R$ 1.217,48; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156). Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: COMERCIAL NOVO ESTADO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: RAQUEL MARTINS 

MOTTA Nos termos da legislação vigente e considerando o não 

pagamento voluntário do débito por parte da executada, fica a parte 

EXEQUENTE INTIMADA para apresentar bens da parte executada 

passíveis de penhora em 05 (cinco) dias, conforme Despacho proferido 

nos autos. COMODORO, 16 de julho de 2018. Atenciosamente, NUBIA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010353-22.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDE APARECIDA MIOTTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010353-22.2012.8.11.0046; Valor causa: R$ 353,06; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156). Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ALFA INFORMATICA LTDA - ME 

Parte Ré: EXECUTADO: LEIDE APARECIDA MIOTTO Nos termos da 

legislação vigente e considerando o não pagamento voluntário do débito 

pela parte executada, fica a parte EXEQUENTE INTIMADA a, no prazo de 5 

(cinco) dias apresentar bens da parte executada passíveis de penhora. 

COMODORO, 16 de julho de 2018. NUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000295-69.2018.8.11.0046; 

Valor causa: R$ 8.139,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA ISABEL DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Nos Termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, IMPULSIONO os 

autos para INTIMAR a parte AUTORA, para comparecer em Audiência de 

Conciliação - Tipo: Conciliação Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/09/2018 Hora: 11:00. COMODORO, 16 de julho de 

2018. NUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-59.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIVANE ZANOL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (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 COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000091-59.2017.8.11.0046; 

Valor causa: R$ 10.099,98; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALCIVANE ZANOL DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Nos Termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 056/2007 - CGJ, IMPULSIONO os autos para INTIMAR as 

partes para comparecerem em Audiência de Conciliação Tipo: Conciliação 

Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/12/2018 
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Hora: 09:00h. COMODORO, 16 de julho de 2018. NUBIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-22.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FARMACIA GUAPORE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA NOGUEIRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010202-22.2013.8.11.0046. REQUERENTE: FARMACIA GUAPORE LTDA - 

EPP REQUERIDO: AMANDA NOGUEIRA Vistos, etc. Não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquive-se 

os autos. Às providências. (assinado por certificação digital) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 85/2018-DF

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão, 

matrícula 32.577, Analista Judiciária, designada Gestora Judiciária da 2.ª 

Var a Cível desta Comarca, estará em gozo de folgas compensatórias nos 

dias 20 e 23 de julho do corrente ano;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Tânia Regina Menezes, matrícula n.º 8720, Auxiliar 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta em 

Substituição Legal na 2.ª Vara Cível desta Comarca nos dias 20 e 23 de 

julho do corrente ano.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 12 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Edital

EDITAL N.º 009/18/DF - torna público o gabarito definitivo e a relação dos 

candidatos aprovados no I Processo Seletivo para Recrutamento dos 

Interessados no Serviço Voluntário de Agente Comunitário de Justiça e 

Cidadania (Justiça Comunitária) – da Comarca de Jaciara/MT

* O Edital n° 009/18/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001577-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOPES POSSER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001577-56.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 

REQUERIDO: ROGERIO LOPES POSSER Vistos etc. Presentes os 

requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva precatória. 

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Aportando a 

avaliação, digam as parte em 15 (quinze) dias. Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47108 Nr: 2210-31.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SABINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - OAB:84.814 

SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45636 Nr: 550-02.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDINO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:3563/MT, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48863 Nr: 553-20.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL CANOVAS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALAOR DA SILVA, DEUZELIA PEREIRA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERREIRA - 

OAB:1310-A

 Vistos etc.

Inicialmente, tendo em vista que o Agravo de Instrumento interposto pela 

parte executada (nº 1006447-14.2017.8.11.0000) foi desprovido, 

transitando em julgado em 03/05/2018, intime-se a exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer planilha pormenorizada e atualizada do 

débito perseguido.

Após, determino a intimação da parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito remanescente, sob pena de prosseguimento 

da execução.

Consigna-se que, a fim de se evitar eventual prejuízo da parte devedora, e 

tendo em vista a oposição de embargos de terceiro em apenso (nº 

4442-06.2017.811.0010 - código 96483 e nº 4684-62.2017.811.0010 - 

código 97052) suspendo o levantamento dos valores depositados às fls. 

144/145, até o julgamento dos mencionados embargos.

Por fim, desentranhe-se o petitório de fl. 153 por ser idêntico ao já 

anexado às fls. 149/150.
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Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12638 Nr: 5-93.1992.811.0010

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA JACIARA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO TOLEDO MALULI - 

OAB:GO 8.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB-3813/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem nos autos, em especial a 

parte excipiente acerca do interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6412 Nr: 459-92.2000.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREONÍCIO MUZULON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUIS MORAIS - 

OAB:36427, Henrique Jambiski Pinto dos Santos - OAB:31694, JOSÉ 

TADEU DE ALMEIDA BRITO - OAB:32492, LUCIANA ESTEVES 

MARRAFÃO - OAB:26.346, PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO DE 

OLIVEIRA - OAB:18.294, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB:34206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11089 Nr: 2291-58.2003.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERRAZ DE AMORIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - OAB:6028-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários ante a ausência de triangularização 

processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4861 Nr: 480-05.1999.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUDALINA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE COUTINHO BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE 

CARVALHO FILHO - OAB:13.200 -SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por DUDALINA S/A em face de RUTE 

COUTINHO BORGES DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Determinada a intimação pessoal da requerente para manifestar no feito, 

sob pena de extinção, sobreveio a manifestação de fl. 34, postulando pelo 

arquivamento do feito.

Deferido o pedido, os autos foram arquivados. Porém, até o presente 

momento não houve nenhuma manifestação, decorrendo mais de 12 

(doze) anos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito permaneceu suspenso por 

mais de 12 (doze) anos, sendo que a parte requerente nada manifestou 

até o presente momento.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos ficaram paralisados por mais de 12 (doze) 

anos.

Assim, verificada a inércia por abandono por parte do autor, a extinção é 

à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5301 Nr: 901-92.1999.811.0010

 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: BGMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO GENERAL 

MOTORS S/A em face de JAMES DA SILVA, devidamente qualificados nos 

autos.

O autor requereu o arquivamento provisório dos autos às fls. 88.

O feito foi arquivado provisoriamente em 16/02/2009, e decorridos 

aproximadamente 10 anos, até a presente data a parte autora não se 

manifestou.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não se manifesta 

nos autos há aproximados 10 anos, o que evidencia seu desinteresse no 
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prosseguimento do feito.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos encontram-se paralisados por mais de 09 

(nove) meses. Assim, verificada a inércia por abandono por parte da 

exequente, a extinção é à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45452 Nr: 340-48.2011.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVYD PEREIRA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CORDEIRO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por DEIVYD PEREIRA CORDEIRO.

Entre um ato e outro, o autor foi intimado pessoalmente para se manifestar 

nos autos, sob pena de extinção, contudo manteve-se inerte, fls. 104.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há 

aproximadamente 01 ano, verifica-se nitidamente, portanto, o abandono da 

causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 2490 Nr: 862-66.1997.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BISPO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCELINA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Inventário proposta pelo inventariante JOÃO BISPO 

BARBOSA, devidamente qualificados nos autos.

O autor requereu o arquivamento provisório dos autos às fls. 44/45.

O feito foi arquivado provisoriamente em 08/03/2007, e decorridos mais de 

10 anos, até a presente data a parte autora não se manifestou.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não se manifesta 

nos autos há mais de 10 anos, o que evidencia seu desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos encontram-se paralisados por mais de 09 

(nove) meses. Assim, verificada a inércia por abandono por parte da 

exequente, a extinção é à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 125 Nr: 1491-06.1998.811.0010

 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: RICARDO REYNOLD FALAVINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ PIMENTEL - 

OAB:18837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Interdito Proibitório proposta por RICARDO REYNOLD 

FALAVINA em face de NELSON ALVES, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Recebida a inicial fora determinada a intimação do requerente através para 

manifestar no feito, sob pena de arquivamento.

Ocorre que até o presente momento não houve nenhuma manifestação, 

arquivando-se o feito e decorrendo 18 (dezoito) anos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito permaneceu suspenso por 

18 (dezoito) anos, sendo que a parte requerente nada manifestou até o 

presente momento.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos ficaram paralisados por 18 (dezoito) anos.

Assim, verificada a inércia por abandono por parte do autor, a extinção é 

à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

que fixo, de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 

8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24780 Nr: 1035-07.2008.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENILSON HUNGRIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS, JOSÉ 

MIGUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Usucapião proposta por ELENILSON HUNGRIA DE 

OLIVEIRA em desfavor de SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS e JOSÉ 

MIGUEL DOS SANTOS.

Entre um ato e outro, o autor foi intimado pessoalmente para se manifestar 

nos autos, sob pena de extinção, contudo manteve-se inerte, fls. 87.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora não se manifestou nos autos, embora 

intimado para tanto, verifica-se nitidamente, portanto, o abandono da 

causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47340 Nr: 2491-84.2011.811.0010

 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: ORESTE VIEIRA DUARTE, ALDENORA GONÇALVES 

DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demóstenes Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

SAMANTHA ALCANTARA SANTOS - OAB:7913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho o parecer ministerial, e determino a retificação do polo passivo da 

demanda, devendo constar a pessoa de João Torres, eis que os 

documentos acostados pela parte autora demonstra que é este o 

proprietário dos imóveis usucapiendos.

Assim, determino a citação de João Torres para, no prazo legal, conteste 

a ação, caso queira.

Após, vista à parte autora para, querendo, apresentar réplica.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8103 Nr: 390-26.2001.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS JOSÉ PIERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO LOURENÇO COMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA FARIA - 

OAB:4764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Medida Cautelar Inominada proposta por MARCUS JOSÉ 

PIERONI em face de SÃO LOURENÇO COMUNICAÇÕES LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Fora determinada a intimação do requerente para manifestar no feito, 

porém, este quedou-se inerte e até o presente momento não houve 

nenhuma manifestação, arquivando-se o feito e decorrendo mais de 15 

(quinze) anos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito permaneceu suspenso por 

mais de 15 (quinze) anos, sendo que a parte requerente nada manifestou 

até o presente momento.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos ficaram paralisados por mais de 15 (quinze) 

anos.

Assim, verificada a inércia por abandono por parte do autor, a extinção é 

à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6413 Nr: 460-77.2000.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREONÍCIO MUZULON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO - OAB:6101, FÁBIO RENATO DE ASSIS - OAB:6067, 

HUMBERTO SILVA QUEIRÓZ - OAB:3.571-B, LUCIANA ESTEVES 

MARRAFÃO - OAB:26.346, PAULO ROBERTO BASSO - OAB:5158, 

PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO DE OLIVEIRA - OAB:18.294, SOLANGE 

GAYA DE OLIVEIRA - OAB:23265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Cautelar proposta por PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA em face de EREONÍCIO MUZULON, devidamente qualificados 

nos autos.

O autor requereu o arquivamento provisório dos autos às fls. 51/55.

O feito foi arquivado provisoriamente em 17/09/2007, e decorridos mais de 

10 anos, até a presente data a parte autora não se manifestou.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não se manifesta 

nos autos há mais de 10 anos, o que evidencia seu desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos encontram-se paralisados por mais de 09 

(nove) meses. Assim, verificada a inércia por abandono por parte da 
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exequente, a extinção é à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12248 Nr: 1150-04.2003.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE CARVALHO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de RAIMUNDO DE CARVALHO LIRA.

Entre um ato e outro, o autor foi intimado pessoalmente para se manifestar 

nos autos, sob pena de extinção, contudo manteve-se inerte, fls. 38.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há 

aproximadamente 14 anos, verifica-se nitidamente, portanto, o abandono 

da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Revogo a liminar concedida à fl. 14.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas remanescentes, se 

houverem.

Sem honorários, ante a ausência de triangularização processual.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27414 Nr: 1026-11.2009.811.0010

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO FINASA 

S/A em desfavor de ELAINE PASSOS DOS REIS.

Entre um ato e outro, o autor foi intimado tanto via DJE quanto 

pessoalmente para se manifestar nos autos, sob pena de extinção, 

contudo manteve-se inerte, fls. 116.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há mais de 

02 anos, verifica-se nitidamente, portanto, o abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Revogo a liminar concedida às fls. 26/28.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas remanescentes, se 

houverem.

Sem honorários, ante a ausência de triangularização processual.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57073 Nr: 1371-98.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MARÇAL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709/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.: 58913 Nr: 2710-92.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 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.
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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.: 55682 Nr: 203-61.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/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.: 55686 Nr: 207-98.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELEI CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168

 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.: 55371 Nr: 3773-89.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/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.
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55389 Nr: 3789-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARENILDE CONCEIÇÃO DA SILVA FABIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/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.: 55412 Nr: 3810-19.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARINALDA SONIZE DA SILVA CUNHA

 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.: 55434 Nr: 3832-77.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊZ BERNARDES CORDEIRO

 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.: 55220 Nr: 3628-33.2013.811.0010

 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 JOSÉ FRANCISCA DE CARVALHO

 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
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 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.: 55287 Nr: 3691-58.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELZUITA SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 55209 Nr: 3617-04.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI BARON BARBOSA VAZ

 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.: 55051 Nr: 3463-83.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAN REZENDE DE MORAES

 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.
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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.: 55159 Nr: 3565-08.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/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.: 55163 Nr: 3569-45.2013.811.0010

 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 BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/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.: 54701 Nr: 3139-93.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MISAEL MORENO GOMES

 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.: 55313 Nr: 3717-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Ivone Moraes de Carvalho, 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.: 55291 Nr: 3695-95.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA CAMPOS DA CRUZ, 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.: 55212 Nr: 3620-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DE ARAUJO TORRES, 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.: 55201 Nr: 3609-27.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ DE MORAES REZENDE, 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 283 de 520



 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.: 55009 Nr: 3432-63.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI SEVERINO DE SOUZA, 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.: 55006 Nr: 3429-11.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI PEREIRA ESPÍNDOLA, 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.: 54893 Nr: 3321-79.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FIDELINA SOARES DE JESUS, 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 – 
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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.: 54883 Nr: 3311-35.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGINA DIAS DE SOUSA, 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.: 55452 Nr: 3850-98.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES SUBRINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. 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: Aline Maria Barros Silva - 

OAB:9728 - MT, André Araújo Barcelos - OAB:16.778 - MT, CARLOS 

RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7.255 - MT, Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Karina Oliveira Miranda Marques - OAB:8.567-B - 

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.: 55440 Nr: 3838-84.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofrea Camilo dos Santos, 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.
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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.: 55439 Nr: 3837-02.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO MARTINS PEREIRA, 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.: 56337 Nr: 758-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GOMES, 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000629-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROSO CONTABILIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000629-17.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: BARROSO CONTABILIDADE 

LTDA - ME Vistos e examinados. Trata-se de Ação de Execução Fiscal 

proposta pela Fazenda Pública Municipal, em face de BARROSO 

CONTABILIDADE LTDA ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Decisão de conteúdo positivo à ID 12681314. Juntada de AR à ID 

13789471, comprovando a citação do executado. A parte exequente 

informa a quitação do débito à ID 13787272, requerendo, assim, a extinção 

do feito. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. Diante da quitação do débito exequendo, a extinção 

é medida que se impõe. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, com 

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

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Jaciara/MT, 16 de 

julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85151 Nr: 4746-39.2016.811.0010

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KHADIJE CHEHADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4746-39.2016.811.0010

Código 85151

VISTOS ETC,

Khadije Chehade ajuizou “Ação de Prestação Continuada” em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em petição de ref. 12, o exequente postula pela desistência do feito.

É o relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que o exequente pleiteou a desistência do 

feito (ref. 12).

Não havendo óbice ao pedido formulado pelo exequente, homologo a 

desistência da ação, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

VIII – homologar a desistência da ação”.

Desnecessária a intimação do réu, diante da ausência de contestação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte da 

exequente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 03 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.: 19919 Nr: 1441-96.2006.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO FRANCISCO DOURADO E 

ESPOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1441-96.2006.811.0010

Código: 19919

Exequente: Município de Jaciara-MT

Executado: Espólio de Pedro Francisco Dourado e Esposa

 VISTOS ETC,

Município de Jaciara-MT ajuizou “Ação De Execução Fiscal” em face de 

Espólio de Pedro Francisco Dourado e Esposa, ambos devidamente 

qualificados nos autos, nos termos da lei 6.830/1980.

O exequente à fl. 78 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida executada.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à fl. 78.

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pelo exequente.

Após, considerando que a parte renunciou o prazo recursal, remetam-se 

os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 10 de Julho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80062 Nr: 2225-24.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARÇAL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALMI ALEXANDRE DA CRUZ, 

JOHN WILLIAN MARÇAL DA CRUZ, VANDERSON MARÇAL DA CRUZ, 

YUSSEF RENAN MARÇAL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, Claire Ines Gai Matielo - OAB:9307 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80062

VISTOS ETC,

Certifique-se se há manifestação dos herdeiros.

Intime-se a parte autora para indicar os valores das despesas a serem 

pagas, conforme manifestação ministerial de ref. .

Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33872 Nr: 1430-28.2010.811.0010

 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: BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITALINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11654-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço intimação do advogado da 

parte Autora via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, acostada à fl. 98 versos. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51768 Nr: 317-34.2013.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR NEVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço intimação do advogado da 

parte autora via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida acostada à fl.75 versos. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53855 Nr: 2362-11.2013.811.0010

 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
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 PARTE AUTORA: VANIA CRISTINA CAZZO, ANSELMO DE MELO 

SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, ORLANDINA 

LAURO DE MELO, ADRIANA MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço intimação do advogado da 

parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez)dias, manifestar-se nos 

autos, nor termos da decisão de fl. 129 versos. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32910 Nr: 475-94.2010.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYR RUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Inventariante via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão exarada à fl. 173. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47288 Nr: 2430-29.2011.811.0010

 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: MAURÍCIO ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL 

SERVICES BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO - 

OAB:9.961-E/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B/MT, EVALDO 

REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, impulsiono os presentes autos 

para intimar os advogados das partes, para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª Instância. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56513 Nr: 891-23.2014.811.0010

 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: MARCIANA GOMES PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, os Embargos à Execução oposto pela parte 

Requerida, acostados às fls. 151/215, foi interposto no prazo legal. Assim, 

impulsiono o feito para intimar o advogado da parte Autora, para, no prazo 

legal, apresentar respostas aos Embargos. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94436 Nr: 3505-93.2017.811.0010

 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: WILSON VALDOMIRO STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 

85, § 8° do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua 

exigibi l idade a r igor do art .  98, § 3°, do mesmo 

Codex.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 11 de 

julho de 2018. Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110463 Nr: 1404-49.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de ref. 17. Certifico 

ainda que, faço remessa dos autos ao requerido para citação e intimação 

da presente ação, bem como manifestar-se acerca do laudo ref. 17, 

impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54851 Nr: 3280-15.2013.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JN ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ BUENO - 

OAB:279.574/SP, PAULA FABIANA MONTEIRO - OAB:244.778/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Tardin - OAB:4479/MT, 

PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - OAB:34.171/GO, REINALDO DE 

TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço a intimação do advogado da 

parte autora via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se nos 

autos nos termos da decisão de fls. 73. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108473 Nr: 466-54.2018.811.0010

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM CELULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO JONAS HENRIQUES - 

OAB:126884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

 Antes de apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo 

irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o autor não indicou o número do 

processo de execução fiscal que ensejou a presente demanda, tampouco 

acostou cópias relevantes daqueles autos, violando o disposto no art. 

914, § 1º, do CPC, que preconiza: “Os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas 

autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”

Logo, cabe ao requerente emendar a inicial no sentido de trazer aos autos 

e número do processo judicial e suas respectivas cópias relevantes à 

propositura da presente ação.

Assim, intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
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Após, apense-se estes embargos à execução fiscal principal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 16 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.: 75654 Nr: 688-90.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , Leandro Martins Pereira - OAB:86.037 - MG

 Processo nº 688-90.2016.811.0010

Código 75654

VISTOS ETC,

Defiro o pedido formulado pelo autor à ref. 41.

Em consulta ao Sistema RENAJUD não foi possível constatar veículo em 

nome da parte executada, conforme espelho anexo.

 Assim, defiro o pedido de expedição de mandado de penhora de bens, 

que deverão ser descritos pormenorizadamente e avaliados, fazendo 

constar o valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como 

intimando o executado a respeito dos atos processuais praticados (art. 

154, inciso V e art. 829, § 1.º, ambos do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001586-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WAGUINER XAVIER DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001586-18.2018.8.11.0010. AUTOR: 

WAGUINER XAVIER DE AQUINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - CUIABÁ VISTOS ETC, Waguiner Xavier de Aquino ajuíza a 

presente Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Implantação do 

Benefício Auxílio-Doença para Segurado Rural c/c Pedido de Tutela 

Antecipada, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

almejando, liminarmente, que o réu implante o benefício imediatamente. 

Para tanto, alega estar impossibilitado para o trabalho em decorrência do 

seu estado de saúde, uma vez que foi diagnosticado com Diabetes tipo 1 e 

problemas psiquiátricos, tendo se tornado insulino dependente, o que o 

tornou incapacitado para o trabalho. Narra que requereu a concessão de 

benefício por incapacidade em 01/12/2015, o qual restou indeferido pelo 

réu, fundamento de que o início da incapacidade foi fixado em 16/03/2016 

e a qualidade de segurado teria se encerrado em 17/02/2014. Requer os 

benefícios da justiça gratuita. Com a inicial vieram documentos. É o relato 

necessário. Decido. 1. Da gratuidade das custas judiciais. O pedido de 

justiça gratuita comporta deferimento. O NCPC em seus artigos 98 e 99, §§ 

2º e 3° dispõem que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade 

da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). DEFIRO, pois, a gratuidade da justiça. 2. Da tutela 

provisória de urgência. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está 

amparado no Novo Código de Processo Civil em sem art. 300 e parágrafos 

seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos 

efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de 

pagamento de benefício assistencial em favor da parte requerente, o caso 

é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de urgência 

almejada. Do disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, em 

particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso dos autos, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Novo Código de Processo Civil impossibilita a concessão da 

tutela de urgência na forma pretendida. Portanto, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Novo Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de urgência da tutela. Antes de 

determinar a citação da autarquia federal requerida, em atenção à 

Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 

01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A 

intimação da autarquia requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela parte 

autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes dos 

sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, nomeando, para tanto, a médica perita Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730,, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do NCPC); Designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

12h45min para realização da perícia. iii) A parte requerente deverá se 

apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus 

exames. iv) Cientifique ainda a senhora perita que caso aceite o encargo 

fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como 
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levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. v) Faculto desde já às partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir 

impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes técnicos e 

apresentar quesitos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso II e III do Código 

de Processo Civil. vi) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciando. vii) Atente-se o 

perito que, por se tratar de pedido de majoração de benefício, o laudo 

pericial deverá contar informações acerca da necessidade de 

acompanhamento permanente de terceiro pelo beneficiário. viii) Depois de 

cumpridas todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, 

cite-se a autarquia requerida para responder a presente demanda, 

fazendo-se acompanhar do mandado os laudos periciais, possibilitando, 

desta forma, a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela 

Procuradoria-Geral Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em 

seguida, intime-se a parte requerente para, querendo, no prazo legal, 

impugnar. Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos 

para ulterior deliberação, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355, I do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 16 

de julho de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO LAURENTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

RUA CARIJÓS, 149, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/08/2018 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-43.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE BEVILAQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZEU DUTRA FERREIRA (EXECUTADO)

TATIANE ROSALINO PEDROSO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 13870087 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000066-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

 

Tendo em vista a nehativa da parte promovda/exequente, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da parte 

devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000414-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DRIELY ANY BEZERRA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 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: 1001526-45.2018.8.11.0010

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: 22/08/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-93.2018.8.11.0010

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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

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: 08:40 , 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISMAR OLIVEIRA LEITE VIANA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/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 Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB: MT19572/O 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. 

patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB: 

MT18839/O Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 1877, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-200 Advogado: JUCELINO BARRETO 

MONTEIRO OAB: MT3764/O Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 1877, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-200 , para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 08:20 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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 os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB: MT0019588A 

Endereço: desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu 

i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO OAB: MT0014992S Endereço: XV DE NOVEMBRO, 2029, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79020-300 , para comparecer 

a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 08:30 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR COELHO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (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: 

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB: MT0016773A-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: 22/08/2018 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: 1001513-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA POLIANE HOLANDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 16/08/2018 Hora: 09:50 , 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: 1001535-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY ALMEIDA PASSARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONNY ALMEIDA PASSARELLI OAB - MT22622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS 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: 

JHONNY ALMEIDA PASSARELLI OAB: MT22622/O-O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 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: 1001527-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA ZUCCHI (REQUERENTE)

MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MIRIAM GONÇALVES SEDANO SABINO (REQUERIDO)

LEANDRO SABINO DA SILVA (REQUERIDO)

CLEIDE MIRIAN GONCALVES SEDANO SABINO - 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: 

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB: MT22108/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: 22/08/2018 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: 1001546-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENICE CANDIDA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 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: 08:40 , 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: 1001547-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS PEREIRA NOGUEIRA MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 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: 08:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE LETICIA GARCIA SOUZA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 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: 09:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIDE PAULINO GOMES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 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: 09:20 , 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: 1001551-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 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: 09:30 , 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: 1000403-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE DE SOUZA ROBAINA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 
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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: 1001552-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MENDES 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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 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: 09:40 , 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: 1000403-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE DE SOUZA ROBAINA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 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-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:

CALILA ROCHA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 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: 1001553-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLVY SILVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 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: 09:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISIA LIMA 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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 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: 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: 1001555-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKSUEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 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: 10:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA MARIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 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: 10:20 , 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000352-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. 14178946 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001537-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 09:20 , 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: 1001538-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 09:30 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001541-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMILDO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 09:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001542-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMILDO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO LUFT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (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: 

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB: MT22858/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/08/2018 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: 1001568-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 
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55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 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: 10:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/08/2018 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: 1001570-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORRANY NUNES BARROS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/08/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MENDES MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (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: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB: MT0021129A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/08/2018 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: 1001575-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS ANJOS CORDOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA OAB - MT24610/O-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: INGRID 

GABRIELA DA SILVA OAB: MT24610/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/08/2018 Hora: 10:30 , 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: 1001598-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIZE LERMEN FERREIRA (REQUERIDO)

FRANCINETE MARQUES AMORIM (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: 

FRANCISCO DE CARVALHO OAB: MT0001792S Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA 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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 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: 10:40 , 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: 1001609-61.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (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: JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O Endereço: desconhecido 

Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB: MT22308/O Endereço: 

GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE JUNHO 207, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/08/2018 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SIDENEI GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000923-06.2017.8.11.0010. REQUERENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

REQUERIDO: PAULO SIDENEI GONCALVES DA SILVA 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. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por NATALINO FERREIRA – ME 

(COMERCIAL BOA ESPERANÇA) em face de PAULO SIDENEI GONÇALVES 

DA SILVA. A questão trazida aos autos, refere-se cobrança de 04 

(quatro) cártulas de cheque não compensadas, abaixo relacionadas: 

BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE N.º VALOR EMISSÃO VALOR Caixa 

1248 01005471-2 1248 01005471-2 900587 05/08/2015 R$ 300,00 Caixa 

1248 01005471-2 1248 01005471-2 900600 23/09/2015 R$ 2.200,00 Caixa 

1248 01005471-2 1248 01005471-2 900604 06/10/2015 R$ 4.000,00 Caixa 

1248 01005471-2 1248 01005471-2 900605 06/10/2015 R$ 4.000,00 Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, ocorrência de 

prescrição quanto aos títulos e ainda, quitação do débito cobrado, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos iniciais. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINAR A parte promovida, embora tenha comparecido 

em audiência, apresentou contestação fora do prazo legal. Destaco o teor 

do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos 

Juizados Especiais, o quais estabelecem que: Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de 

Juizado Especial, a contestação intempestiva implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA MANTIDA - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Nesse sentido mesmo sentido também dispõe o Enunciado 11, do FONAJE: 

ENUNCIADO 11 – Nas causas de valor superior a vinte salários mínimos, a 

ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, 

implica revelia. Portanto, tendo a parte reclamada deixado de apresentar 

contestação, tornou-se revel. No caso de revelia hão de presumirem-se 

verdadeiros os fatos alegados, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz. MÉRITO A parte autora apresentou como documentos da dívida 

quatro cheques, ambos emitidos no ano de 2015, ao passo que a data da 

distribuição da ação foi em 18/09/2017, ocasião em que NÃO havia 

ultrapassado 05 (cinco) anos da emissão. A prescrição é o mesmo que a 

extinção da pretensão (nasce com a violação de um direito subjetivo a 

uma prestação) que é o poder ou a faculdade de agir a uma prestação. O 

art. 206, § 3º, inciso VIII do CC, determina que prescreve em 3 (três) anos 

a pretensão de haver o pagamento de título de crédito, a contar do 

vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Portanto, o prazo 

prescricional do artigo 206, §3º, VIII do CC somente é aplicável, se não 

houver legislação especifica, dispondo de modo diverso. Ocorre que, o 

cheque possui regulamentação específica contida na Lei n. 7.357/85, a 

qual estabelece prazos específicos de prescrição, de 06 (seis) meses 

para a pretensão executiva e 2 (dois) anos para a ação de locupletamento 

sem causa, prevista no artigo 61 da Lei 7.357/85, que flui a partir do dia 

em que se encerra o prazo previsto no artigo 59 da referida Lei. Logo, 

inaplicável o artigo 206, § 3º, VIII do CC. Operada a prescrição perde o 

título de crédito suas características cambiárias, como a literalidade, 

autonomia, abstração e independência e passa a servir apenas como 

indício de prova da existência do crédito, exigindo a comprovação da 

existência do negócio subjacente ao qual se vincula, de acordo com a 

previsão do art. 62, da Lei 7.357/85. Logo, operada a perda da 

executividade, bem como decorrido o prazo de 02 (dois) anos para a 

interposição da ação de locupletamento indevido (artigos 59 e 61 da Lei 

7357/85), resta ainda a Ação de Cobrança fundada no negócio 

subjacente. Assim, quando já prescrita a ações, cambial (art. 59) e de 

locupletamento (art. 61), previstas na Lei nº. 7.357/85, resta a ação de 

cobrança, nos autos da qual, deverá ser comprovada a causa debendi. É 

dizer, tratando-se de ação de natureza causal, constitui ônus do credor a 

comprovação da origem do débito e sua relação com a emitente do 

cheque, tendo em vista a perda da natureza cambial do título, que passa a 

ser mero início de prova de dívida. Outrossim, tratando-se de ação de 

cobrança de dívida líquida constante em instrumento público ou particular, 

fundada em direito pessoal, como no caso do cheque dos presentes 

autos, o prazo prescricional, a teor do disposto no inc. I, do § 5º, do art. 

206, do Código Civil, é quinquenal. Assim o cheque prescrito, mas que não 

tenha atingido cinco anos, pode ser cobrado por meio de reclamação com 

pretensão de cobrança, já que apesar de perder a qualidade de título de 

crédito, permanece como documento qualificado de instrumento particular 

representativo de dívida. In casu, o prazo para a cobrança, conforme o 

Código Civil Brasileiro, é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I do 

Código Civil, que assim dispôs: “prescreve: em cinco anos: a pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular”. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 
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CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. DIVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM 

INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. 

OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206,§ 5º, I, DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ 

E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Muito embora para as ações de execução 

de cédula de crédito industrial se aplique o prazo prescricional previsto no 

artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, para as ações de cobrança deve 

ser adotada prescrição conforme a legislação civil comum, 

especificamente os artigos 177 do Código Civil de 1.916 e 206, § 5º, do 

Novo Diploma Civilista. (TJ-BA - APL: 00045805520118050137 BA 

0004580-55.2011.8.05.0137, Relator: Cynthia Maria Pina Resende, Data de 

Julgamento: 18/02/2014, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/02/2014) Assim, não há que se falar em prescrição dos referidos 

títulos. Aduz a parte requerida também, que houve dação em pagamento, a 

qual consistiu na entrega de outro objeto, porém, não resta demonstrado 

sequer indícios de existência da suposta dação no presente caso, 

deixando a parte ré de cumprir com seu ônus quanto a suposta alegação. 

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados, seja 

porque as suas assertivas é fato impeditivo, modificativo ou extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Diante dos fatos e 

provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir com sua 

obrigação de pagar quantia certa. Ademais, a parte reclamante cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos as 

respectivas cártulas que não logrou êxito em compensá-las. Pelo exposto, 

DECRETO A REVELIA da parte promovida e, julgo PROCEDENTE com 

resolução do mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o pleito autoral, para o fim de condenar a parte reclamada 

ao pagamento dos cheques não compensados, abaixo relacionados, que 

deverão ser corrigidos monetariamente desde o vencimento e acrescido 

de juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor que deverá 

ser apurado através de simples cálculo aritmético. BANCO AGÊNCIA 

CONTA CHEQUE N.º VALOR EMISSÃO VALOR Caixa 1248 01005471-2 

1248 01005471-2 900587 05/08/2015 R$ 300,00 Caixa 1248 01005471-2 

1248 01005471-2 900600 23/09/2015 R$ 2.200,00 Caixa 1248 01005471-2 

1248 01005471-2 900604 06/10/2015 R$ 4.000,00 Caixa 1248 01005471-2 

1248 01005471-2 900605 06/10/2015 R$ 4.000,00 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 Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-52.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE NASCIMENTO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000228-52.2017.8.11.0010. REQUERENTE: RICARDO HENRIQUE 

NASCIMENTO PINTO REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de embargos de 

declaração oposto por MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 

contra sentença proferida no presente feito. Alega a parte embargante 

que este Juízo reconheceu parcialmente procedente os pedidos da inicial, 

para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) pelos danos morais e restituir a importância de R$ 

1.095,86 (um mil e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), nada 

sendo mencionado quanto aos valores depositados por ela nos autos (ID 

9077196), o qual perfaz a mesma importância a ser restituída, 

concluindo-se pela omissão da r. sentença neste aspecto. A propósito do 

pleito da parte embargante, faz-se necessário suprir a parte dispositiva da 

sentença, vez que restou demonstrada a omissão, para constar da 

seguinte forma: Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido inicial, 

para condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual, e correção monetária (INPC) a partir desta 

decisão, bem como para restituir o autor da importância paga, qual seja, 

R$1.095,86 (um mil e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), com 

juros de 1% ao mês, devidos desde a citação, e correção monetária 

(INPC), devida desde a data do desembolso dos valores. Tendo em vista 

os valores já depositados aos autos pela reclamada no ID 9077196, devem 

os mesmos serem deduzidos do montante da condenação. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 1.022, II, do Novo Código de Processo Civil, 

acolho os embargos de declaração opostos, para o fim de admitir a 

dedução entre os valores já depositados aos autos e o montante da 

condenação. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000275-26.2017.8.11.0010. REQUERENTE: LUCIANE PIRES DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, haja vista a produção outras provas necessárias ao deslinde 

do feito, motivo pelo qual passo ao julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por LUCIANE PIRES DE SOUZA, em desfavor de ENERGISA 

MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora 

ser consumidora da parte reclamada através da Unidade Consumidora n.º 

6/2273326-5, situada na zona rural desta cidade, quando no dia 

26.03.2017 houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica, que 

perdurou por vários dias, ocasionando a perda de diversas hortaliças 

produzidas em sua propriedade, requerendo assim o restabelecimento do 

fornecimento de energia, bem como, indenização de danos morais e 

materiais. Liminar deferida, determinando o restabelecimento de energia 

elétrica. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de incompetência do juizado especial cível para o processamento da 

causa, afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista 

inexistência de registro de perturbação no sistema elétrico. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência 

arguida, na medida em que se torna desnecessária a realização de prova 

pericial, na medida em que os elementos produzidos nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Temos por 

regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no 
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presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A 

inversão do ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência da 

parte consumidora, não só no plano econômico, mas também jurídico, 

principalmente processual, porque não raras vezes está a parte 

consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência de 

dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta ter ocorrido a interrupção do fornecimento de 

energia, que perdurou por vários dias, sendo necessária a intervenção do 

Poder Judiciário para o seu reestabelecimento. Pleiteia a indenização pelo 

dano moral e material. A parte reclamada contesta de forma genérica, e 

não traz qualquer comprovação de que não houve falha na prestação de 

serviço ou que o serviço de fato fora disponibilizado sem defeitos a 

autora, sendo evidente que as circunstâncias ultrapassaram o mero 

dessabor, devendo esta última ser indenizada. Compulsando dos autos, 

verifico que a parte reclamada não juntou qualquer documento para 

contestar as alegações da parte autora, nem sequer o relatório de 

interrupções ou demonstrativo comprovando a utilização da rede elétrica, 

bem como, sequer contestou os diversos protocolos de atendimento 

trazidos pela parte autora, os quais solicita a religação da energia. A parte 

autora faz prova fotográfica da falta de fornecimento de energia, o que 

fora corroborado pela oitiva das testemunhas em audiência de instrução. 

Diante das alegações resta, portanto, analisar se a conduta da 

concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício regular do 

seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do razoável. A 

energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, a demora de vários dias para religação se mostrou 

excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do 

serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente 

define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA 

O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA 

NECESSIDADE DE ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA 

CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL 

QUE EXTRAPOLA OS DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO 

REPARAÇÃO TAMBÉM POR DANOS MORAIS. Restou induvidosa a 

ausência de serviço essencial por prazo superior a 48 horas. Alegação 

da recorrente, de que houve situação de emergência e segurança que fez 

necessária a interrupção do fornecimento para realização de manutenção 

da rede de transmissão, que não foi minimamente demonstrada. 

Responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de concessionária, 

devendo responder pelas consequências decorrentes da falha do 

serviço. Dano material configurado pela necessidade de aluguel de 

gerador para manutenção dos alimentos resfriados. Despesa comprovada 

pelo documento de fl. 09. Ocorrência, também, de danos morais pelo 

tempo da privação da energia elétrica, serviço essencial por lapso de 

tempo excessivo, superior a 48 horas. Quantum indenizatório por danos 

morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, pois em adequação aos 

parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

20/05/2015). Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte requerida sem qualquer justificativa realizou a 

interrupção do fornecimento de energia, não a restabelecendo em prazo 

razoável. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada 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. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 
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inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Quanto aos pedidos de danos materiais, tenho pela parcial 

procedência dos mesmos. In casu, em audiência de instrução realizada (ID 

11096823), a testemunha EDMUNDO BRAGA DOS SANTOS, confirmou 

comprar os produtos produzidos na propriedade da parte autora, 

afirmando que “nos primeiros 15 dias a autora perdeu R$1500,00, pois 

pagava em média R$100,00 por dia”. Assim, tenho que a parte reclamante 

se desincumbiu do ônus de provar o dano emergente experimentado, nos 

termos do art. 373, I, do CPC, devendo a parte reclamada restituir em favor 

da parte autora o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Quanto 

aos lucros cessantes, razão assiste a parte requerente, vez que 

demonstrada a responsabilidade exclusiva da parte requerida na 

interrupção injustificada da energia elétrica, impõe-se o reconhecimento 

dos lucros cessantes correspondentes a aquilo que ela efetivamente 

deixou de ganhar. Novamente, a testemunha EDMUNDO BRAGA DOS 

SANTOS, confirmou ter deixado de comprar os produtos produzidos pela 

parte autora, afirmando que “ficou uns 45 dias sem comprar a mercadoria 

dela”. Desta forma entendo que a reclamada deverá ressarcir a parte 

reclamante o período de 30 (trinta) dias em que esta última ficou 

impossibilitada de vender suas mercadorias, já descontados o período dos 

15 (quinze) dias iniciais, que totalizam o importe de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e julgo parcialmente 

procedente os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento), ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; 2 - condenar a 

parte reclamada ao pagamento a título danos materiais, o valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos emergentes e R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de lucros cessantes, valores deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento, mais 

juros de 1% ao mês, contados da data em que ocorreu o evento danoso. 

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 Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA GEANE DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000866-85.2017.8.11.0010. REQUERENTE: TELMA GEANE DA SILVA 

PIRES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta por 

TELMA GEANE DA SILVA PIRES, em face de MUNICÍPIO DE JACIARA – MT. 

Relata a parte autora que é servidora pública municipal e possui diversos 

descontos por empréstimo consignado em folha de pagamento por 

convênio entre o Município de Jaciara e instituição financeira, sendo que a 

reclamante tem a totalidade de seus vencimentos comprometidos nas 

referidas consignações. Pretende a limitação em 30% dos empréstimos 

consignados realizados em sua folha de pagamento, bem como, 

indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do juizado 

especial cível para o processamento da causa, em vista da necessidade 

de reconhecimento de interesse na lide da Caixa Econômica Federal, que 

por se tratar de empresa pública federal, tem o foro competente para o 

processamento da demanda junto a Justiça Federal, bem como, sua 

ilegitimidade passiva para responder a ação, pugnando no mérito pela 

improcedência da demanda. PRELIMINARES Assim sendo, a competência 

do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado 

pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do Juízo. A competência absoluta, em razão da pessoa, é de ordem 

pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a 

pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício 

pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será 

alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência 

absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve 

ser declarada de ofício.” Com efeito, em se tratando de contrato em que 

existe a participação da empresa pública federal do Banco da Caixa 

Econômica Federal, sendo ainda que a discussão que objetiva a presente 

é referente a valores aos quais constariam do contrato de financiamento, 

forçoso reconhecer que a presente se trata de litisconsórcio necessário, 

ante o prescrito no art. 114 do Código de Processo Civil, assim escrito: 

“Art. 114. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou 

pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo 

uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença 

dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.” De acordo 

com o inciso IV do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: “ IV - quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;” Já o art. 8º assim prevê: “Art. 

8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, 

o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.” A Turma Recursal, assim 

manifestou sobre o tema em debate: Nesse sentido, verbis: “RECURSO 

CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA DEMORA EXCESSIVA NA 

ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA - INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL COMO LITISONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO 

PARA INTEGRAR A LIDE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA 

MANTIDA. Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais, quando integrante no polo passivo da demanda 

pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no artigo 8º da Lei nº 

9.099/95. Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, merece 

acolhimento tal prejudicial de mérito arguida pela parte recorrida, de 

necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre a 

referida empresa e a Caixa Econômica Federal, uma vez que, o conjunto 

probatório formado nos autos demonstra que o atraso na entrega do 

imóvel comercializado com a parte recorrente teve o beneplácito do 

Agente Financeiro. É que, segundo apurado ao longo da instrução 

processual, a Caixa Econômica Federal, no caso aqui registrado, não se 

limitou a atuar como agente financiador da construção, mas sim, detinha 

ativa participação na execução do projeto imobiliário, com a incumbência 

de fiscalizar o cronograma de execução da obra e avaliar acerca da 

possibilidade de prorrogação do prazo de sua conclusão, fator contratual 

este que levou à parte recorrida a demorar na entrega do imóvel 

negociado com a parte recorrente. Por isso, entendo que a figura 

processual do litisconsórcio passivo necessário está evidenciada, ante o 

prescrito no art. 47 do Código de Processo Civil, assim escrito: Art. 47. Há 

litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza 

da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 

todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da 

citação de todos os litisconsortes no processo. Em consequência, e 
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considerando que a Caixa Econômica Federal tem foro na Justiça Federal, 

obrigo-me a reconhecer a incompetência jurisdicional do Juizado Especial 

Estadual para prosseguimento desta reclamatória cível, impondo-se a sua 

extinção, sem resolução do seu mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV 

do art. 51 da lei n.º 9.099/95. Anoto ainda, que a incompetência absoluta, 

como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código 

de Processo Civil.” (Turma Recursal Única – Estado de Mato Grosso. 

Recurso Cível Inominado de nº 0018946-83.2013.811.0001. Relator Dr. 

Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento em 22.07.2014). (Grifou-se e 

negritou-se) No mesmo sentido, não é outro o entendimento dos tribunais 

pátrios: DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que 

a presunção de pobreza é relativa, sendo possível o indeferimento do 

pedido de assistência judiciária caso verifique a existência de elementos 

que invalidem a hipossuficiência declarada (AgRg no AREsp nº 

820.085/PE, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 16.02.16). 2. Na hipótese, 

satisfatoriamente demonstrada a necessidade de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual concedo tal benesse e 

conheço do recurso de apelação. 3. A limitação da prestação a 30% do 

vencimento do autor é consequência lógica da pretendida unificação dos 

empréstimos consignados. Sendo a CEF a instituição bancária 

responsável pela concessão do empréstimo e respectiva liberação dos 

valores ao correntista, a ela cabe o recálculo da dívida, para que a 

prestação se adeque ao montante entendido pelo autor como razoável, 

mesmo que isso implique em dilação do prazo para pagamento. 4. Não é 

razoável sustentar que a União, na qualidade de empregadora, participe 

das tratativas de recálculo de dívida contraída por um seu funcionário 

perante instituição bancária. Antes, à União coube impor tal limitação de 

desconto não acima de 30% dos vencimentos do servidor, tão somente. 5. 

Nessa ordem de ideias, afigura-se legítima a presença da CEF no polo 

passivo desta demanda e resta caracterizada a causa de pedir. 6. No 

mais, a simples alegação de eventual endividamento excessivo não é 

suficiente, por si só, para justificar a antecipação dos efeitos da tutela 

objetivada. 7. A prova dos autos não demonstra satisfatoriamente que as 

parcelas dos empréstimos consignados ultrapassam o percentual máximo 

de 30% do vencimento do servidor. Precedentes do STJ e desta Corte 

Regional. 8. Apelação parcialmente provida. (TRF-3 - AC: 

00047237620144036103 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 21/02/2017, PRIMEIRA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/03/2017) (Grifou-se e 

negritou-se) Em consequência, e considerando que a Caixa Econômica 

Federal tem foro na Justiça Federal, reconheço a incompetência 

jurisdicional do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta 

reclamatória cível, impondo-se a sua extinção, sem resolução do seu 

mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95. 

Portanto, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão por 

que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante a existência 

de litisconsórcio necessário entre a parte reclamada e a Caixa Econômica 

Federal que tem foro na Justiça Federal. Ante o exposto, ACOLHO a 

preliminar de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, ante a necessidade de reconhecimento de 

existência de litisconsórcio necessário entre a parte reclamada e a Caixa 

Econômica Federal para comporem a presente, que por se tratar de 

empresa pública federal, cujo foro competente para julgá-la é a Justiça 

Federal, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

julgamento de mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei 

n.º 9.099/95. 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 Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA MARQUES DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000354-05.2017.8.11.0010. REQUERENTE: LUCICLEIA MARQUES DA 

SILVA SANTANA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de ação de ação de inexistência de débitos e indenização 

de danos morais proposta por LUCICLÉIA MARQUES DA SILVA 

SANTANA, em desfavor de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA. Relata a parte autora que seu nome foi inscrito indevidamente junto 

aos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, por dívida já 

quitada. Liminar deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, que houve alteração do cadastro da parte autora junto a 

municipalidade, porém, em decorrência de erro do sistema não fora 

realizada a baixa do débito, ocasionando o apontamento no SPC – Serviço 

de Proteção ao Crédito, não havendo dever de indenizar. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados, vez que tais assertivas são fatos extintivos de 

direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico 

que a parte reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a 

contestação inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta ter ocorrido a inscrição indevida de seus dados junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, referente débito de IPTU do ano de 2013, o qual se 

encontrava em nome do seu esposo e devidamente quitado, juntado para 

tanto o extrato do apontamento no ID 6773515 e comprovante de quitação 

no ID 6773532. Ademais, a parte reclamada ao contestar, confessou a 

não realização da baixa do débito, que culminou com a inscrição indevida 

do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, nesses 

termos: “Realmente existia um debito no valor de R$ 31,13 (trinta e um 

reais e treze centavos), que fora pago quando o cadastro ainda era no 

nome de seu esposo, e quando da mudança do cadastro pro nome da sra. 

Lucicleia por erro do sistema não foi operacionalizada a baixa.” Diante do 

trecho supramencionado, verifica-se que a própria parte ré admite como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial no que concerne a inserção do 

nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mais 

especificamente SPC. O artigo 389 do Código de Processo Civil disciplina a 

respeito da confissão da seguinte maneira: Art. 389. Há confissão, judicial 

ou extrajudicial, a parte admite a verdade de fato contrário ao seu 

interesse e favorável ao do adversário. O artigo 374 do Código de 

Processo Civil prescreve que independem de prova determinadas 

circunstâncias que ocorrem no processo, vejamos: “Art. 374. Não 

dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e 

confessados pela parte contrária; III - admitidos, no processo, como 

incontroversos;” Logo, por força dos dispositivos supramencionados, tais 

fatos não dependem mais de prova. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois tenho que a parte reclamada realizou a 

inscrição indevidamente de seus dados pessoais junto ao órgão de 

restrição ao crédito (SPC/SERASA), referente a débito já quitado. Nesse 

caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato lesivo 

ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de indenizar 

por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. 

Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para a fixação do 

quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de 

modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 
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econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, 

preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, 

deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

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 a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1- confirmar o pedido acautelatório deferido 

nos autos; 2 - declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 

e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010098-70.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA ANA FACCO SPANEVELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010098-70.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: LEONILDA ANA FACCO 

SPANEVELLO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

promovida por LEONILDA ANA FACCO SPANEVELLO em face de ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JACIARA – MT. A execução foi 

adimplida. Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do CPC. Defiro a expedição de alvará 

judicial ao beneficiário, nos termos da petição de ID 9913819. Antes, no 

entanto, considerando o Provimento n.º 68, de 03 de maio de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, proceda à intimação da parte contrária 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso dessa decisão que 

deferiu o levantamento do depósito. Decorrido o prazo estabelecido no 

supradito Provimento, voltem os autos à conclusão. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da decisão. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 45/2018

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca , Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no uso 

de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Elaine Cristina Gazetta Alves, matrícula 

20775, Analista Judiciária PTJ, designada Gestor a Judiciári a da 1ª Vara 

desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de usufruto 

de compensatória e férias, no período de 16 a 27/7/2018 , sendo 16 e 

17/7/2018 compensatória e 18 a 27/7/2018 férias;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ELIZANGELA PEREIRA CARDOZO, matrícula n. 

9171 , Auxiliar Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestor a Judiciári 

a Substitut a da 1ª Vara desta Comarca , no período de 16 a 27/7/2018 , 

em substituição a titular que estará ausente;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 13 de julho de 2018

Fabrício S ávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97237 Nr: 5264-68.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erevaldo Barbieri & Cia Ltda-ME, Erevaldo Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. J. Anselmo ME, Helenice 

Aparecida Barbieri Vendrame

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo sem que a inventariante pagar o débito no 

prazo de 15 (quinze) dias ou apresentar embargos (artigos 701 e 702 do 

CPC, eis que citada em 17/11/2017, nada requereu. Ante o exposto, 

impulsiono à parte autora requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 63054 Nr: 499-59.2014.811.0018

 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: José Ademir de Almeida, Terezinha de Jesus Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Gomes Riceto, Luiz Carlos Riceto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Considerando o despacho de folha 126, procedo a intimação das partes, 

na pessoa de seus advogados, para a apresentação de memoriais 

escritos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68505 Nr: 568-57.2015.811.0018

 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: RMGdL, JPLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICARDO BARELA IORI - 

OAB:18438/O, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo estabelecido, impulsiono os presentes 

autos ao DJE para proceder a intimação da autora para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34262 Nr: 1822-75.2009.811.0018

 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: Guiomar da Silva Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sibal Sociedade Imobiliária da Bacia da 

Amazônia Ltda, Osvaldo Del Grossi, Antonio Martins Bocalão, João 

Bernardi, Antonio Pedro Bernardi, Meire da Silva Pereira Del Grossi, Natal 

José Semensato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gladis Eliana Bess - 

OAB:8.880, Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:20

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Acolho o pedido de fls. 213 e determino a 

citação por edital do

requerido Sibal - Sociedade Imobiliária da Bacia Amazônica, cujo prazo 

fixo em 20 (vinte) dias,

conforme art. 257, inciso III do CPC, consignando-se que na ausência de 

manifestação, será

nomeado curador especial.Publique-se.Após o decurso do prazo e nada 

sendo requerido, certifique-se e venham os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58857 Nr: 1362-49.2013.811.0018

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cesar Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Neves de Oliveira

 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: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Intimar os patronos das partes acerca da Juntada de Mandado de 

Avaliação de folhas 124/126, para querendo, manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65482 Nr: 2635-29.2014.811.0018

 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: Alex Gardes - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facilita Correspondente Fiscal e Administrativo 

Ltda - ME - NIPOFLEX, Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giana Vanessa Micheletti - 

OAB:13007, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 já quitadas, o pagamento das 17 (dezessete) parcelas fixadas em R$ 

185,89 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), 

acrescidas de correção monetária. b)CONDENAR solidariamente as 

requeridas ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 7.000,00 

(sete mil reais), que deverão ser atualizados, incidindo os juros moratórios 

a partir do evento danoso (data da distribuição da ação) no percentual de 

1% (um por cento), e correção monetária a partir da data do arbitramento, 

conforme Súmula 362 do STJ, atualizada pelo INPC.Deixo de condenar as 

requeridas à restituição em dobro dos valores já pagos, eis que realmente 

são devidos à título de empréstimo consignado e tendo em vista que a 

quantia paga será descontado do que o autor ainda deve no empréstimo. 

Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento das custas processuais, 

bem como em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC/2015. 

P.R.I.Após o transito em julgado, remetam-se os autos para o arquivo com 

as anotações de estilo.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10175 Nr: 38-15.1999.811.0018

 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: BB. Financeira S/A Crédito, Financ. Invest.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Genaro Azoia Ibarra, Antonio Moreno 

Ibarra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Gustavo R. Goes 

Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1892-24.2011.811.0018

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

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

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, João Aparecido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 D E C I S Ã O

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo requerido em face da 

decisão que designou audiência de instrução e julgamento, por considerar 

contraditória, eis que outrora a referida audiência já foi realizada e que o 

feito aguarda devolução de carta precatória para que as partes 

apresentem memoriais finais.

Pois bem.

Assim dispõe o art. 1.022, I, do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

(...)”

Nesse cenário verifico que assiste razão a parte embargante. Por 

equivoco a solenidade foi agendada, não havendo nestes autos a 

necessidade de sua realização, eis que em data de 28.04.2018 (ata de f. 

308) já foram colhidas as oitivas pugnadas.

Forte em tais fundamentos RECEBO os embargos e os PROVEJO para 

sanar a contradição apontada, REVOGANDO a decisão de f. 350-351, no 

que tange a realização da audiência de instrução e julgamento.

CANCELO a audiência aprazada.

Aguarde-se o retorno da missiva e colham-se as alegações finais das 

partes.

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

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61231 Nr: 3847-22.2013.811.0018

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Oliveira da Silva, RHdS, Elis Regina da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Elias da Silva

 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:

 D E S P A C H O

Constato que assiste razão a parte autora no que tange a gratuidade da 

justiça, eis que preenchido os requisitos legais para tanto.

Assim, procedam-se as baixas necessárias sem custas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37572 Nr: 1739-25.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Veloso de Araújo Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Dante

 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

Diante do pedido de f. 85-86, intime-se a parte exequente para apresentar 

dados do estabelecimento comercial e a comprovação de que pertence ao 

executado, bem como para apresentar valor atualizado da dívida.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36952 Nr: 1120-95.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdJ-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo Vieira dos Santos - 

OAB:31114

 D E S P A C H O

I. Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados, via 

bacenjud nestes autos para serem pagos a exequente, conforme dados 

informados nos autos.

II. Intime-se a parte executada para pagar o valor remanescente indicado 

pela Defensoria Pública no cálculo de f. 119-v, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

III. Transcorrido o prazo volte-me concluso para deliberar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64640 Nr: 2022-09.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMK, AFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Aristides Jose Botelho de Oliveira - 

OAB:3911/MT

 D E C I S Ã O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público , 

aduzindo, em suas razões recursais, que a sentença proferida nestes 

autos.

Aduz que, não foi oportunizado a acusação prazo para apresentação de 

memoriais finais, eis que esta não compareceu em audiência onde a 

sentença foi proferida após alegações finais remissivas dos requeridos.

Requer, ao final, o provimento do recurso declarando nula a audiência de 

instrução e julgamento realizada, bem como a sentença proferida.

Em contrarrazões, ao contrário do alegado pela acusação seja negado 

provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida.

Vieram-me os autos conclusos.

Em que pese as alegações apresentadas pelo Ministério Público tenho que 

não há razões para reformar a sentença proferida que foi devidamente 

fundamentada, conforme faculta o art. 198, VII, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.

Isso porque, a audiência de instrução e julgamento é o último ato da fase 

instrutória, onde se colhem as provas orais, com os depoimentos das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Além disso, no 

mesmo ato apresentam-se as alegações finais da acusação e da defesa 

e, em seguida, poderá o juiz proferir já proferir a decisão final.

 No caso em tela, o Ministério Público foi devidamente intimado para a 

audiência de instrução e julgamento e, em momento algum, juntou qualquer 

documento que justificasse sua impossibilidade de comparecimento ou 

solicitou o adiamento do mencionado ato.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS mantenho a decisão objurgada.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com as homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23839 Nr: 1857-06.2007.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eberson Fernandes Butore, Lucinéia Fernandes Butore, 

Maria Juscelina Fernandes França, Thaynara Fernandes Butore, Thaylene 

Fernandes Butore, João França, Espolio de Maria Veronica Fernandes 

França

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 D E S P A C H O

Defiro o pedido do patrono da parte autora (f. 153-154).

Expeça-se alvará para levantamento dos valores.

Atente-se a Sra. Gestora ao cumprimento do determinado no Provimento n. 

68 do CNJ.

Após o levantamento, intime-se a autora para manifestar sobre o 

recebimento integral dos valores devidos.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56114 Nr: 2343-15.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosália dos Santos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josinei Canedo

 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:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

DEFIRO o pedido de f. 82-83 e para tanto DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para a data de 04.09.2018 às 13h30min.

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça 

meios para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo 

Juízo como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61613 Nr: 4238-74.2013.811.0018

 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: Aparecida Gilioli Panisso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81381 Nr: 2660-71.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRT, AdCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECT

 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 em parte o pedido de Ref. 28 e para tanto, determino a pesquisa de 

endereços SOMENTE nos sistemas conveniados do TJMT, neste caso 

SIEL.

Caso seja localizado endereço da parte requerida, sendo este diferente do 

já contido nos autos, expeça-se novo mandado.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, intime-se a parte autora 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74377 Nr: 3373-80.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Realiza Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pellegrini de Arruda 

Alvim - OAB:118.685-SP, Jose Manoel de Arruda Alvim Netto - 

OAB:12363-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELINA LEMOS VILELA - 

OAB:243283

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencias, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38465 Nr: 2489-27.2010.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Jonathan Cesar 

Medina Rossati

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

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória para o devido cumprimento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 653 Nr: 330-34.1998.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. FERNANDES DE ARAÚJO, Leonardo 

Fernandes de Araújo

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

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencias, para cumprimento do mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 4449 Nr: 1574-27.2000.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Amb. Rec. Nat. Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfranio Fernandes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Fazenda Pública 

Nacional em face de Alfranio Fernades de Araújo, visando o recebimento 
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da dívida espelhada na CDA de f. 04.

Entre um ato e outro, à f. 122, a parte exequente requereu a extinção da 

execução alegando que a parte executada liquidou a dívida objeto desta 

ação.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que a parte exequente informou o pagamento da dívida 

executada, a extinção do processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

desconstituindo eventuais penhoras realizadas neste feito.

Custas pela parte executada.

Proceda-se as baixas necessárias em relação à penhora realizada nestes 

autos.

Sem prejuízo, certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90192 Nr: 1755-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Buono

 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 patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado de citação negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 5091 Nr: 458-49.2001.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Souza Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado pelo oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41130 Nr: 1569-19.2011.811.0018

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Ribeiro Rodrigues, Luzinete Clemente Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silviana Milene dos Santos - 

OAB:MT/8805, Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lidio Alves dos Santos 

- OAB:20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 Intimar Patrono da parte autora para que, caso queira, apresente 

contrarrazões ao recurso juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68619 Nr: 617-98.2015.811.0018

 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: Matheus Mascaros Boris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volmaq Maquinas Agricolas Ltda, Lima 

Locadora de Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 44071 Nr: 1181-82.2012.811.0018

 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: Rosilene Aparecida Santos de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

laudo pericial, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42784 Nr: 3214-79.2011.811.0018

 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: SD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho o pedido inicial e, na forma do art. 

226 § 6°, da CRFB, julgo procedente a presente ação para decretar o 

divórcio do casal ora litigante, julgando extinto o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. A requerida voltará a usar 

o nome de solteira, qual seja Maria Valdete da Silva.Custas serão 

suportadas pelo requerente, suspensa a exigibilidade ante a AJG. Deixo 

de condenar a requerida nas verbas de sucumbência, uma vez que não 

opôs resistência à pretensão deduzida na petição inicial:“Tendo o réu sido 

declarado revel, não se justifica a condenação do autor na verba 

honorária, haja vista a inexistência de resistência à pretensão inicial”. 

(TJ/MT, 3ª Câmara Cível, recurso de apelação cível n. 47591/2003 - Classe 

II - 20 - Comarca de Diamantino/MT, Protocolo n. 47591/2003, Data de 

Julgamento: 04-8-2004, Exmo. Sr. Des. Rel. ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI).Transitada em julgado a sentença, expeça-se o competente 

mandado de averbação junto ao Cartório competente, arquivando-se, por 

conseguinte, o vertente feito.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65573 Nr: 2717-60.2014.811.0018

 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: Jose Nelson Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares Domingos dos Santos

 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:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

distribuição de carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43949 Nr: 1059-69.2012.811.0018

 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: Maria Dalva Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento quanto ao teor da 

juntada de fl. 114.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-33.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MARQUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar da petição e documentos de ID 14138873.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55863 Nr: 2082-50.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSILENE DA SILVA COSTA, Cpf: 

29437373809, Rg: 35.779.527-1, Filiação: Osvaldo da Silva Costa e de 

Fatima de Araujo Costa, data de nascimento: 27/09/1979, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, convivente, vendedora, Telefone 66-9671-3829. 

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 ré da sentença proferida por edital, eis que 

encontra-se em local incerto e não sabido, dando-lhe ainda ciência dos 

recursos interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público..

Sentença: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente a pretensão 

punitiva estatal contida na denúncia, para condenar a acusada ROSILENE 

DA SILVA COSTA pela prática dos crimes previstos nos art. 303 e 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/97.Passo, portanto, a 

dosar-lhe à pena em consonância com o critério trifásico estabelecido pelo 

art. 68 do Código Penal, atento ao princípio da individualização da pena 

previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna.1 – Art. 303, do Código de 

Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/97 :A pena prevista para o crime de 

lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é de detenção de 

seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.Considerando as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja 

necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico 

que a culpabilidade – grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu 

as raias da normalidade; não possuiantecedentes; não há elementos 

suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os 

motivos do crime são os próprios previstos no tipo penal, o qual já é 

punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria 

objetividade, razão pela qual deixo de valorar; as circunstâncias do crime 

se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as 

consequências foram as normais para a espécie; o comportamento da 

vítima em nada concorreu para a prática do crime.Diante das 

circunstâncias acima analisadas, FIXO a pena-base em 06 (seis) meses 

de detenção, bem como a suspensão (se atualmente possuir) ou proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo 

período de 01 (um) ano.Apesar da atenuante da confissão, deixo de 

reduzir a pena base, nos termos do art. 65, inc. III, “d”, do CP, uma vez que 

fixada no mínimo legal – Súmula 231, do STJ, mantendo a pena base como 

provisória.Já na terceira fase da fixação da penal, inexistindo a incidência 

de qualquer causa de aumento ou diminuição de penal, torno a pena 

definitiva, da ré ROSILENE DA SILVA COSTA, quanto ao delito descrito no 

art. 303, do CTB , em 06 (seis) meses de detenção, bem como a 

suspensão (se atualmente possuir) ou proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) 

ano.2 – Art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/97:A pena 

prevista para o crime de conduzir veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcoolé de detenção de 

seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.Considerando as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja 

necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico 

que a culpabilidade – grau de reprovabilidade da conduta – não excedeu 

as raias da normalidade; não possuiantecedentes; não há elementos 

suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os 

motivos do crime são os próprios previstos no tipo penal, o qual já é 

punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria 

objetividade, razão pela qual deixo de valorar; as circunstâncias do crime 

se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as 

consequências foram as normais para a espécie; o comportamento da 

vítima em nada concorreu para a prática do crime.Diante das 

circunstâncias acima analisadas, FIXO a pena-base em 06 (seis) meses 

de detenção, bem como a suspensão (se atualmente possuir) ou proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo 

período de 01 (um) ano.Apesar da atenuante da confissão, deixo de 

reduzir a pena base, nos termos do art. 65, inc. III, “d”, do CP, uma vez que 

fixada no mínimo legal – Súmula 231, do STJ, mantendo a pena base como 

provisória.Já na terceira fase da fixação da penal, inexistindo a incidência 

de qualquer causa de aumento ou diminuição de penal, torno a pena 

definitiva, da ré ROSILENE DA SILVA COSTA, quanto ao delito descrito no 

art. 303, do CTB , em 06 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, 

bem como a suspensão (se atualmente possuir) ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 

01 (um) ano.Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, bem 

como a situação econômica da acusada, fixo a pena de multa em 10 (dez) 

dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do 

crime.EXASPERAÇÃO pelo concurso formal – art. 70, do CP.Dessa feita, 

reconheço a causa de aumento prevista no artigo 70, “caput”, primeira 

parte, do Código Penal (concurso formal próprio), eis que a ré mediante 

uma conduta produziu dois resultados, razão pela qual APLICO o aumento 

mínimo de 1/6 sobre a pena condizente ao delito descrito no art. 303, do 

CTB, fixando a pena definitiva quanto aos crimes descritos nos art. 303 e 

306 do CTB em concurso formal à acusada ROSILENE DA SILVA COSTA 

em 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como a 

suspensão (se atualmente possuir) ou proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) 

ano.A pena deverá ser cumprida no regime inicial aberto, consoante a 

alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.Considerando ser a acusada primária, 

não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, 

possuir circunstâncias judiciais favoráveis, bem como ser a pena inferior 

a um ano de reclusão, substituo a pena privativa de liberdade por uma 

restritiva de direito, nas modalidades prestação de serviços à comunidade 

ou prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação 

social, a ser fixada em audiência admonitória, nos termos do art. 44, § 2º, 

do CP. Considerando que a acusada é tecnicamente primária e possuidora 

de bons antecedentes, estando até o presente momento respondendo ao 

processo em liberdade, permito que a mesma recorra em liberdade, salvo 

se por outro motivo estiver presa.Deixo de condenar a ré em custas 

processuais por ser patrocinada pela Defensoria Pública.Após o trânsito 

em julgado, voltem-me os autos conclusos para análise da prescrição pela 

pena em concreto.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 13 de julho de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001539-33.2017.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE ARCENO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA BRINGEL SOUSA (RÉU)

JOSE SOARES DE SOUZA (RÉU)

DENIS BRINGEL SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, NO(S) BAIRRO(S) DOS MODULOS 05 E 04. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLOI JOSE FORGIARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEITON DOURADO (RÉU)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO 

REDESIGNADA PARA O DIA 23/08/2018 ÀS 14H40MIN. BEM COMO 

INTIMÁ- LO PARA QUE PROVIDENCIE O PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001181-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. V. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar as partes, na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca da 

Carta Precatória retro juntada, no prazo de 5(cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 4991 Nr: 13-59.1991.811.0025

 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: REZZIERI MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89729 Nr: 3979-92.2012.811.0025

 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: CSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA 

QUERENDO, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO 

JUNTADO ÀS FLS. 153/154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99564 Nr: 955-85.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. E. DE SOUZA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:OAB/MT 13.373

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DAS PETIÇÕES JUNTADAS ÀS 

FLS. 196/198

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111354 Nr: 3264-45.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Considerando a expedição do alvará de fl.752, INTIME-SE as partes para 

que se manifestem requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121826 Nr: 2513-24.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS, ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, 

LARISSA COPATTI DOGENSKI - OAB:OAB/RS 97.459, LUIS FERNANDO 

MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte autora para manifetar-se, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90919 Nr: 5276-37.2012.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 SENTENÇA(...) "Diante disso, o referido profissional faz jus à fixação de 

honorários advocatícios, razão pela qual acolho os presentes embargos 

de declaração para sanar a omissão e acrescentar à sentença proferida 

às fls. 173/174, os seguintes parágrafos:O defensor dativo Dr. Eder 

Hermes, inscrito na OAB/MT sob o n°. 16.727 foi nomeado por este juízo, 

ante a inexistência de Defensor Público atuando na Comarca, para fazer a 

defesa do requerido, já que aquele não possui condições de contratar um 

advogado. Assim, nos termos do art. 22, § 1º da Lei 8.904/94, fixo os 

seus honorários em 04 (quatro) URH’S que deverá ser pago pelo Estado 

de Mato Grosso, a quem compete prestar a assistência judiciária aos 

pobres, mediante certidão a ser requerida pelo defensor dativo.No mais, 

expeça-se a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007-CGJ.Permanecem intactos os demais termos da sentença 

objurgada.Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos em seguida, com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Juína/MT, 19 de 

outubro de 2017.RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 85462 Nr: 6055-26.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:

 DECISÃO "Vistos em correição.Estes autos foram correicionados e estão 

em devida ordem. Considerando que as partes estão em fase de 

negociação de uma composição amigável nos autos em apenso, 

DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.Decorrido o prazo, intime-se o Exequente para informar se as 

tentativas de acordo restaram frutíferas, sendo que em caso negativo 

deverá requerer o que entender por direito.Cumpra-se.Juína/MT, 7 de 

março de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38556 Nr: 2465-80.2007.811.0025

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA CIESLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVINO CIESLINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em busca de informações acerca da Carta Precatória, que 

até o momento não foi devolvida, entrei em contato com Igor Barbosa 

Souza (telefone: (71) 3320-6850), servidor do Tribunal de Justiça da 

Bahia, momento em que informou que não há nenhuma Carta Precatória 

naquela Comarca e que a última é de 2014. Sendo assim, impulsiono o 

processo ao setor de envio de matéria de imprensa, com a finalidade de 

intimar o autor para manifestar nos autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137481 Nr: 1551-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALBUQUERQUE DA ANUNCIAÇÃO, 

MARCELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

1. DA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO

Diante da certidão de f. 103, vº, e considerando a ausência de Defensor 

Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Lincoln Marcos de 

Oliveira para atuar como Advogado(a) Dativo(a) ao acusado Luciano 

Albuquerque da Anunciação.

A(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 10 URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. Anoto que na sentença será determinada a expedição de 

certidão, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas.

2. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

acusado MARCELO DE OLIVEIRA à fl. 87-102, revistando o aporte fático 

utilizado para decretar a prisão, tenho que a circunstância empírica 

permanece inalterada, ou seja, não houve alteração fática do cenário de 

risco à ordem pública a justificar a alteração daquela decisão (fl. 68/69) 

(natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço 

referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF 

[“...O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério 

jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inocorre 

ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive 

- reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais 

outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas 

achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da 

decisão judicial proferida ...” (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127228/SP, 

2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 

12.11.2015)].

Aliás, acrescento que não obstante a alegação de desistência voluntária 

seja razoável, a prisão há de ser mantida pela gravidade concreta extraída 

dos autos, isso porque se for comprovada, os acusados teriam disparado 

contra uma das vítimas, invadido sua residência e seja qual for à 

motivação e a saída deles da residência, não posso olvidar do 

TERRORISMO causado aos seus moradores.

Com efeito, tal gravidade está plasmada no depoimento da vítima Eva 

Tereza Cavalheiro, que em sede policial relatou detalhadamente os fatos 

(f. 17). Confira-se seu depoimento, ipsis litteris:

“(...) se encontrava em um dos quartos da casa, porém diz ter ouvido o 

momento que Marcelo bateu na porta do outro quarto, e que ele perguntou 

pela pessoa de Fernando que também estava ficando na referida casa, 

porém não estava no local naquele momento; Que Rodrigo (que já sé 

encontrava no quarto), abriu a janela e respondeu que Fernando não 

estava; Que em seguida, DIZ TER OUVIDO UM DISPARO DE ARMA DE 

FOGO; Que percebeu que após o disparo, Marcelo saiu correndo em 

direção a uma motocicleta (onde havia uma outra pessoa, mais tarde 

identificada como sendo a pessoa de prenome Buiu), ambos tomando 

rumo ignorado em seguida; Que Rodrigo disse que fechou a janela do 

quarto no momento que ele VIU UMA ESPINGARDA NAS MÃOS DE 

MARCELO; Que cerca de dois minutos após o ocorrido, enquanto a 

declarante se encontrava na sala da casa com seu neto no colo, diz ter 

presenciado o momento que a pessoa de prenome Buiu (mais tarde 

identificado com Luciano Albuquerque da Anunciação), desferiu um chute 

na porta da frente, apontando a espingarda na direção da declarante; Que 

diz ter ouvido Buiu apertar o gatilho da arma PARA ATIRAR NA 

DECLARANTE, porém a arma falhou; Que diz ter falado para Buiu: PELO 

AMOR DE DEUS, NÃO ATIRA, EU ESTOU COM UMA CRIANÇA NO COLO; 

Que em seguida diz ter percebido o momento que Marcelo também 

adentrou na casa; Que MARCELO falou: VAMOS MATAR ELA, VAMOS 

MATAR ELA, ocasião em que a declarante continuava falando PELO 

AMOR DE DEUS, NÃO ME MATA (...); (grifo nosso)

Diante desse cenário, tenho que os motivos que ensejaram a segregação 

cautelar dos acusados foram extraídos do mundo fenomênico e não de 

jargões forenses, devendo-se levar em conta o “modus operandi” do delito 

que indica a necessidade de acautelamento da ordem pública.

No mais, os predicados pessoais, como sabido, não são garantidores da 

liberdade provisória. Nesta senda, trago à baila o julgado do STF. 

Confira-se:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO E MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. 
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CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. ORDEM DENEGADA. 

1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a 

segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É 

que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a 

ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada 

pelas circunstâncias em que o delito foi praticado. 2. A jurisprudência 

desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa 

e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, 

quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, 

como ocorre no caso. 3. Habeas corpus denegado. (Habeas Corpus nº 

122.920/MG, 2ª Turma do STF, Rel. Teori Zavascki. j. 26.08.2014, unânime, 

DJe 09.09.2014)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória ora formulado.

INTIMEM-SE os Advogados dos acusados para apresentar defesa 

preliminar, no prazo legal.

CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138024 Nr: 1980-94.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu RAIMUNDO CARNEIRO DE 

LIMA nas penas do art. 12 da Lei n. 10.826/06.Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena:Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu não 

possui maus antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos nada 

que desabone sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: do crime foram comuns ao 

tipo penal; 8)Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 1 

(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário 

mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 2ª 

FASEInexistem circunstâncias agravantes.RECONHEÇO a atenuante da 

confissão disposta no art. 65, III, “d”, do CP. Todavia, diante da vedação da 

Súmula 231 do STJ em fixar a pena no patamar mínimo legal, fixo a pena 

provisória em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.3ª 

FASEInexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.Assim, 

alcanço uma pena DEFINITIVA de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) 

dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na 

forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Considerando o regime 

aplicado, CONCEDO o direito de recorrer em liberdade. Para tanto, 

EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro 

motivo estiver preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107843 Nr: 1488-10.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACI MÁXIMO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADO DO REEDUCANDO, PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO 

À FL. 49.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107843 Nr: 1488-10.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACI MÁXIMO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADO DO REEDUCANDO, PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO 

À FL. 49.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000286-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO APARECIDO RIDIER (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que se manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça da ID. 13181017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-08.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JUCELINO DE BONA SARTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELLMAN NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO CESAR GODOI DOS SANTOS OAB - SP325825 (ADVOGADO)

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE OAB - SP101599 (ADVOGADO)

GUILHERME MICELLI NETTO OAB - SP301640 (ADVOGADO)

 

Intimar as partes da decisão que DEFERIU o pedido de id. nº 9078121 e 

DECLAROU NULOS todos os atos praticados após a prolação da sentença 

de id. nº 5910817. O prazo para reclamada interpor recurso contra a 

sentença iniciará com a intimação da presente decisão. Cópias anexas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001160-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MAURICIO PEIXOTO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença que extinguiu a 

presente Execução.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010103-52.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA RIZZO FAVARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para manifestar o que entender de direito no prazo de 05 
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(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-57.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ROSA LIMA (REQUERENTE)

PATRICIA DOMINGOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

sua advogada, acerca da Decisão retro onde determina que em caso de 

concordância com a quantia depositada, deverá informar os dados 

bancários para futuro levantamento do valor mediante alvará. Caso 

contrário, apresente os cálculos do montante que entende devido e, em o 

fazendo, havendo diferença a maior, libere o valor depositado como 

incontroverso e prossiga-se a execução pelo saldo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

 

Intimar a parte requerida na pessoa de sua advogada de todo teor da 

sentença proferida na ID.10055152 que decidiu "JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial somente para DECLARAR rescindido o 

contrato celebrado entre as partes, bem como CONDENAR a empresa ré à 

restituir o valor pago de R$ 3.104,00 (três mil, cento e quatro reais), 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária desde a data dessa sentença. Por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 23. 

Condeno a empresa ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do NCPC. 24. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo." Sentença anexa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de sua advogada de todo teor da 

sentença proferida na ID. 10055152 que segue anexa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ALVES MARTINS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença, bem como pra que 

manifeste-se quanto a satisfação do crédito no prazo de 5 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-87.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PINHEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, acerca da decisão retro que determinou a restituição dos 

emolumentos recolhidos pela autora no ID. 6736124.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANI GONCALVES DA ROSA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual determinou a 

extinção dos autos sem julgamento do mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JI-PARANA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JI-PARANA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca de todo conteúdo da Sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FRANCELINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca de todo conteúdo da Sentença o qual extinguiu a 

presente ação sem julgamento do mérito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-80.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da Sentença retro o qual reconheceu os 

Embargos de Declaração apresentado pela parte Requerida e lhe deu 

provimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS FERNANDES RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT0012746A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da Sentença retro o qual reconheceu os 

Embargos de Declaração apresentado pela parte Requerida e lhe deu 

provimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020009-61.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA TEODORO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da Sentença proferida nos autos o qual extinguiu 

o processo com resolução de mérito, julgando procedente a pretensão 

vestibular, para: condenar a requerida ao pagamento de indenização, por 

danos morais, ante a indevida e injustificável negativação de dívida já 

paga, arbitrando o valor indenizável em R$ 3.500,00, que se apresenta 

razoável e suficiente a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela 

ação ilícita da demandada; em se tratando de responsabilidade por danos 

morais, os juros de mora e a correção monetária devem incidir da seguinte 

forma: correção pelo INPC desde a data do arbitramento da indenização; 

juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso, conforme pacificou 

o STJ no julgamento do REsp nº 1.132.866/SP, 2ª Seção (Dissídios 

Privados); a exclusão do nome da requerente do órgão de proteção ao 

crédito, tendo em vista ser ilícita a manutenção, sob pena de multa a qual 

fixo no valor de R$ 200,00/dia em caso de não cumprimento, até o limite do 

crédito principal ora fixado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-21.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS BIARNO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da Sentença proferida nos autos, o qual extingui 

o processo com resolução de mérito, julgando procedente a pretensão 

vestibular, para: (a) condenar a requerida ao pagamento de indenização, 

por danos morais, ante a indevida e injustificável negativação de dívida, 

arbitrando o valor indenizável em R$ 3.5000,00, que se apresenta 

razoável e suficiente a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela 

ação ilícita da demandada; (b) em se tratando de responsabilidade por 

danos morais, os juros de mora e a correção monetária devem incidir da 

seguinte forma: correção monetária, pelo INPC, desde a data do 

arbitrament e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, ex vi 

do julgamento proferido no Resp n 1.132.866/SP (2ª Seção - Dissídios 

Privados), que pacificou a jurisprudência da Alta Corte sobre esse tema; 

(c) a exclusão do nome da requerente do órgão de proteção ao crédito, 

tendo em vista ser ilícita a manutenção, sob pena de multa a qual fixo no 

valor de R$ 200,00/dia, em caso de não cumprimento, limitando-se as 

astreintes ao montante do crédito principal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-03.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EUDOCIA LOURDES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da Sentença proferida nos autos o qual julgou 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, para CONDENAR a 

partes Requerida a restituir os valores cobrados indevidamente da 

demandada, relativos aos meses de março, abril, maio e 

junho/2015,totalizando R$ 87,00 (oitenta e sete reais), sobre os quais 

devem incidir correção monetária pelo INPC, a partir da citação e juros 

moratórios legais no importe de 1% ao mês, também a contar da data da 

citação, porque não se cuida de obrigação ex re. Rejeito o pedido de dano 

moral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da Sentença proferida nos autos a qual julgou 

improcedente o pedido de danos morais formulada pela reclamante.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-27.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seu advogados, acerca da Sentença proferida nos autos a qual JULGOU 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a 

parte Requerida a pagar ao autor a importância de R$ 3.464,00 (três mil 

quatrocentos e sessenta e quatro reais), a título de dano material, com 

correção monetária pelo INPC, acrescida de juros moratórios legais no 

importe de 1% ao mês, os dois desde a data do evento danoso, conforme 

as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em danos 

morais que arbitro em R$ 3.000,00, corrigidos desde a data do 

arbitramento e com juros de mora incidentes a partir do evento danoso, ex 

vi do novel entendimento da Corte Cidadã sobre o temal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-53.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da Sentença proferida nos autos a qual JULGOU 

PROCEDENTE a presente demanda e CONDENOU a parte requerida a 

restituir o valor recebido indevidamente R $ 355,77 bem como indenizar a 

título de danos morais pela negativação indevida da dívida, em valor que 

arbitro no montante de R$ 3.000,00 com correção monetária pelo INPC a 

partir da publicação da presente e acrescida de juros moratórios legais no 

importe de 1% ao mês, desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA ARCENO (REQUERENTE)

ISOLETE ARCENO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da Sentença proferida nos autos o qual 

condenou a parte requerida a restituir o valor de 848,82 a parte 

requerente, bem como extinguiu o feito com julgamento do mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-92.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da Sentença proferida nos autos o qual 

reconheceu os Embargos de Declaração apresentado pela parte requerida 

sanando a omissão apontada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-57.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DYHEK LUHANNDA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da Sentença proferida nos autos o qual 

reconheceu os Embargos de Declaração apresentado pela parte 

requerida, sanando a omissão apontada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010443-25.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE SANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FIBRA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO MUNIZ REBELLO OAB - MT0013122S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca do retorno dos autos para, em 05(cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010495-84.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da Sentença proferida nos autos a qual julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial somente para declarar rescindido 

o contrato celebrado entre as partes, bem como condenar a empresa ré à 

restituir o valor de R$ 5.238,00, acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária desde a data dessa 

sentença. Por consequência, julgou e declarou extinto o processo, com 

resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANICESIO JOSE GONÇALVES (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Sentença proferida nos autos o qual indeferiu 

liminarmente a petição inicial, e, como consequência, julgou extinta a 

presente execução, sem resolução do mérito.

Comarca de Mirassol D'Oeste
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Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 005/2018-CA - TORNA PÚBLICO, o resultado definitivo 

concernente ao Processo Seletivo para Cadastro de Reserva de 

Estagiários de Nível Superior em Tecnologia da Informação, para o Fórum 

da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, com a relação dos candidatos 

Classificados, bem como, do gabarito definitivo da prova realizada em 

07/07/2018

* O Edital n° 005/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232652 Nr: 3386-03.2015.811.0011

 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: Celio Joaquim Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Navarro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes de Sá - OAB:16.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, uma vez comprovado o óbito do requerente e a qualidade de 

herdeiros necessários dos filhos do de cujus, e não havendo oposição do 

requerido (fl. 203-v°), DEFIRO o pedido de habilitação de fls. 69/70, nos 

termos dos artigos 687 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para retificação da 

capa dos autos e sistema Apolo.Inexistindo outras matérias preliminares a 

serem enfrentadas e nem nulidades a serem declaradas, não padecendo 

a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para 

figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse 

(adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o 

pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda 

está em harmonia com o art. 485, VI do CPC, não havendo se falar em 

carência da ação e tampouco ausência dos pressupostos processuais 

(art. 485, IV, do CPC). Fixo como questão controvertida a efetiva posse 

mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, o lapso temporal da referida 

posse e se foi exercida com o ânimo de domínio. Desta forma, DECLARO o 

feito saneado.Em face das questões fixadas como controvertidas, nota-se 

que o feito reclama a produção de prova testemunhal, eis porque a 

DEFIRO, o que faço com esteio no artigo 370 do Novo Código de Processo 

Civil.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/08/2018, 

às 13h00min, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes 

poderão chegar a um acordo.A contar da intimação desta decisão as 

partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol 

das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 

do NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as intimações 

das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.Intimem-se, 

expedindo e providenciando o necessário.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 7 de junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 178216 Nr: 703-61.2013.811.0011

 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: Campesatto Comércio de Materiais para Construção 

Ltda, Giancarlo Campesatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodo Linea Implementos para Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO EDUARDO MORO - 

OAB:41.303/PR

 Considerando a juntada do laudo pericial (fls. 546/588), bem como que a 

decisão de fls. 437 postergou a apreciação da necessidade de produção 

de outros tipos de provas, determino a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando a pertinência de cada uma, sob pena de 

indeferimento.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 11 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113277 Nr: 2208-92.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Vilma Aparecida de Souza Santos, José dos 

Santos, Silvana dos Santos, Claudemir dos Santos, Adriana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que esta secretaria deixou de expedir a RPV tendo em vista que 

do valor destinado para cada herdeiro deverá constar o valor corrigido e 

juros, conforme orientações do Diretor Coordenador de Execução Judicial- 

COREJ do Egrégio Tribunal Regional Federal - 1ª. Região, sendo assim esta 

secretaria procederá com intimação do Procurador da parte autora para 

que seja refeito o cálculo de fls. 150 de modo a fazer constar o acima 

mencionado. Eu. Odete Pereira da Cunha, Técnico Judiciária, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 208 Nr: 7-55.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ROBERTO GREVE, Carlos Roberto 

Greve

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 208

 Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação à arrematação do imóvel indicado à fl. 394, na 

qual a parte executada alega que o arrematante, Defensor Público, e o seu 

procurador, servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

são pessoas impedidas de participar do leilão, por serem serventuários da 

justiça (fls. 396/398 e 404).

Juntou documentação.

O arrematante manifestou-se às fls. 410/412, aduzindo que, na condição 

de Defensor Público, não tem lotação na Comarca de Mirassol D’Oeste, 

tampouco integra a ordem de substituição dos membros que são lotados 

nesta urbe, sendo designado para exercer as atribuições do seu cargo na 

cidade de Araputanga/MT, de modo que atua em Mirassol D’Oeste apenas 

na escala de plantão, atinentes às causas urgentes, sem qualquer 

autoridade.

Prosseguiu relatando que a figura do procurador, servidor do Tribunal de 

Justiça deste Estado, não se confunde com a pessoa do arrematante, pelo 

que seriam inaplicáveis as vedações constantes no art. 890 do CPC.

Suscitou, outrossim, que o cargo público ocupado pelo procurador não 

tem qualquer relevância para o ato, notadamente porque o mesmo está 

afastado de suas funções, não havendo falar em favorecimento ou 

acesso à informações privilegiadas.

Sucessivamente, postulou a invalidação ou desistência da arrematação, 

tendo em vista que o imóvel expropriado possui outro lote encravado na 

parte do fundo, com edificação construída e serviente à moradia dos 

executados, mostrando-se possível a configuração de uma servidão de 

passagem, com a consequente desvalorização do imóvel arrematado, 

informação esta que não foi esclarecida ao tempo em que foi realizado o 

leilão, ensejando vício com aptidão para invalidar a arrematação.
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Em síntese, é o relatório. Decido.

As pessoas impedidas de participar do leilão estão descritas no art. 890 

do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus 

bens, com exceção:

I - dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou 

dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua 

responsabilidade;

II - dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação 

estejam encarregados;

III - do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do 

escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da 

justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade 

onde servirem ou a que se estender a sua autoridade;

IV - dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da 

pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração 

direta ou indireta;

V - dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda 

estejam encarregados;

VI - dos advogados de qualquer das partes. (grifei)

Consoante se extrai do preceptivo acima, o impedimento dos juízes, 

membros do Ministério Público, Defensoria Pública, servidores públicos e 

demais auxiliares da justiça, que antes eram absolutamente impedidos, foi 

atenuado, de modo que estão impedidos apenas em leilões de bens 

realizados na localidade onde servirem ou a que se estender a sua 

autoridade.

Analisando exclusivamente a pessoa do arrematante, ocupante do cargo 

de Defensor Público na Comarca de Araputanga/MT, denota-se que sua 

atuação perante a Comarca de Mirassol D’Oeste somente ocorre em 

regime de plantão, de acordo com a portaria encartada às fls. 405/406, e, 

levando-se em consideração as matérias que são apreciadas em referido 

regime, apenas emergenciais, reputo inaplicável à hipótese a causa 

impeditiva prevista no inciso III do art. 890 do CPC, por não vislumbrar que 

o arrematante exerça autoridade neste Juízo, local em que ocorre a 

expropriação do bem imóvel arrematado.

Todavia, considerando que o arrematante é filho de servidor público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, lotado no fórum da 

Comarca de Mirassol D’Oeste, mesmo Juízo em que tramita a ação 

executiva que culminou com a expropriação do imóvel, há que se aplicar 

ao presente caso a vedação imposta pelo art. 890, inciso III, do CPC, 

atendendo à finalidade da norma.

O propósito do citado dispositivo é evitar suspeitas quanto à lisura e 

inidoneidade do procedimento. Partindo desta premissa, infere-se que o rol 

de impedimentos estampados nos incisos do art. 890 do CPC permite 

interpretação e adequação pelo aplicador do direito em homenagem à 

intenção do legislador, o que afasta a sua taxatividade.

Sobre o tema, manifestou-se o STJ em relação ao artigo correspondente 

ao Código de Processo Civil de 1973, in litteris:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 690-A DO CPC. ROL DE IMPEDIMENTO 

PASSÍVEL DE INTERPRETAÇÃO NÃO RESTRITIVA. POSSIBILIDADE DE O 

DEPOSITÁRIO FIEL DE BEM PENHORADO, ENQUANTO REPRESENTANTE 

DE OUTRA PESSOA JURÍDICA DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL DA 

EXECUTADA, FAZER LANÇO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. 

ARREMATAÇÃO CONSIDERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. 

Discute-se nos autos a possibilidade de o depositário fiel de Bem 

penhorado, enquanto representante de outra pessoa jurídica do mesmo 

grupo empresarial da executada, fazer lanço de Bem colocado a leilão. 2. 

O art. 690-A do CPC, com a redação que lhe foi dada Lei n. 11.382, de 

2006, admite o lanço a todo aquele que estiver na livre administração de 

seus bens, com exceção: "I - dos tutores, curadores, testamenteiros, 

administradores, síndicos ou liquidantes, quanto aos bens confiados a sua 

guarda e responsabilidade; II - dos mandatários, quanto aos bens de cuja 

administração ou alienação estejam encarregados; e III - do juiz, membro 

do Ministério Público e da Defensoria Pública, escrivão e demais 

servidores e auxiliares da Justiça". 3. A perquirição acerca da 

taxatividade do rol de impedimento estampado nos incisos I a III do art. 

690-A do CPC denota que doutrina e jurisprudência permitem interpretação 

e adequação pelo aplicador do direito, em homenagem à intenção do 

legislador. 4. O Tribunal de origem decidiu que o depositário fiel do bem 

penhorado, enquanto representante de outra pessoa jurídica do mesmo 

grupo empresarial da executada, seja enquadrado nas hipóteses 

impeditivas de arrematação. 5. Nos termos do art. 131 do CPC, cabe ao 

magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, 

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao 

tema e da legislação que entender aplicável ao caso, como ocorreu, para 

evitar fraude à arrematação. Recurso especial improvido. (REsp 

1368249/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16/04/2013, DJe 25/04/2013)

Desta forma, entendo que os fatos ora apresentados, qual seja a 

arrematação de bem pelo filho de servidor público ocupante de cargo no 

mesmo Juízo em que se processam os autos da execução, enquadra-se 

dentre as hipóteses impeditivas de arrematação, não obstante a 

literalidade da norma impedir somente o próprio servidor público de 

oferecer lance.

O art. 890, inciso III, do CPC proíbe a participação de servidores públicos 

nas hastas públicas referentes aos bens e direitos objeto de alienação na 

localidade onde servirem, ou nos quais se estenderem a autoridade deles.

Conforme salientado alhures, a regra tem como objetivo garantir a lisura 

dos leilões, impedindo a participação de quem, mesmo indiretamente, 

posse interferir ou desiquilibrar a necessária isonomia entre os 

participantes da hasta pública.

O fundamento dessa vedação é de ordem moral e visa resguardar o Poder 

Judiciário, na medida em que afasta possíveis ilações acerca da conduta 

ética dos servidores e auxiliares da justiça, evitando-se discussões sobre 

possíveis favorecimentos.

Nesse sentido, não parece razoável a interpretação de que a vedação 

seria restrita à participação do servidor público na localidade onde exerce 

suas funções, a permitir, por exemplo, que seu filho participe da hasta 

pública no mesmo local.

 Em tempos em que a ética e a transparências na conduta dos agentes 

públicos ganham especial relevo, não se pode dar espaços para 

conjecturas do imoral e incorreto.

Assim, não há como admitir a participação de filho de servidor público 

lotado nesta Comarca em procedimento que acabe por transferir a 

titularidade de bem gravado em processo judicial em curso perante o Juízo 

ao qual pertence o servidor.

Seguindo essa linha de ampliação do rol de impedimentos de participação 

em hasta pública, o Conselho Nacional de Justiça, durante a 178ª Sessão 

Ordinária, em resposta à consulta 0001363-95.2013.2.00.0000, do Tribunal 

Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região, firmou o entendimento de que 

magistrados estão proibidos de participar de leilões judiciais promovidos 

pelo Tribunal em que atuam e a participação de cônjuges nesses leilões 

equivale à do próprio magistrado.

Saliente-se que o art. 890, inciso III, do CPC apenas limita a participação do 

próprio magistrado em hasta pública que ocorra na localidade onde servir 

ou a que se estender sua autoridade, nada dispondo sobre a proibição de 

cônjuge ou de outros locais abrangidos pela jurisdição do Tribunal ao qual 

o magistrado encontra-se vinculado.

 O Conselheiro Rubens Curado, relator do processo, consignou o 

seguinte:

“É bem verdade que os dispositivos legais citados não se referem à 

pessoa do cônjuge do magistrado. Não obstante, é impositiva a conclusão 

de que a participação de cônjuge (ou companheiro) de magistrado em 

hasta pública equivale à participação do próprio magistrado”

 O conselheiro esclareceu que a vedação legal tem o objetivo de garantir a 

transparência, a impessoalidade, a moralidade e a lisura das hastas 

públicas, bem como visa resguardar a magistratura e a instituição de 

eventuais ilações sobre a possível utilização do cônjuge para “mascarar” 

iniciativa do próprio magistrado.

 Trazendo o entendimento para o caso concreto, ao permitir que o filho de 

servidor público lotado no fórum desta Comarca figure como arrematante 

de bem oriundo de processo de execução em trâmite neste Juízo, restará 

aviltada a moralidade e a lisura da hasta pública, o que deve ser 

prontamente evitado.

Nesse sentido, acerca da nulidade da arrematação na qual foi vencedor 

filho de servidor lotado na Vara em que tramitava o feito, trago à baila 

recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HASTA PÚBLICA. 

ARREMATAÇÃO. PARENTESCO ENTRE O ARREMATANTE E O ESCRIVÃO. 

NULIDADE. Impositiva a decretação da nulidade da arrematação na qual foi 

vencedor o filho do escrivão da vara na qual tramita o feito originário. 

Relação de parentesco que afronta os princípios da impessoalidade e da 

imparcialidade. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70077273308, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
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Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/06/2018)

Por estas razões, declaro a nulidade da hasta pública realizada nos autos 

e, por consectário lógico, do auto de arrematação de fl. 394, com fulcro no 

art. 890, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo os autos retornar 

ao status quo ante.

Assim, não mais subsistindo a arrematação, tem-se por prejudicado o 

pedido de invalidação da arrematação ou homologação de sua 

desistência.

Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, deixando de 

figurar no processo a pessoa que ensejou a suspeição da magistrada 

condutora do feito, remetam-se os autos ao Juízo de origem, competente 

para dar regular prosseguimento à demanda.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 158859 Nr: 1616-77.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

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

OAB:3056

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do executado foi intimado do r. 

despacho de fls. 219, via DJE, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 16 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258802 Nr: 1314-38.2018.811.0011

 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: Maria de Fátima Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda, Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

36/62, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 16 de Julho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246669 Nr: 1463-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Aparececido Soldera, Luciano Cândido 

Amaro, Benedito Ivo Leite, Ilson Ribeiro da Silva, Benedito Lúcio da Silva, 

Jucinei de Almeida Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:15.699, Paulo 

Guilherme da Silva - OAB:2994

 Os autos vieram conclusos diante da apresentação de contestação pelos 

demandados Luciano e Jucinei, bem como cota ministerial vertida às fls. 

219/224.

Pois bem. Analisando com vagar o feito, vislumbro que os demandados 

Benedito e Ilson, apesar de devidamente citados, deixaram transcorrer o 

prazo para apresentação de resposta, conforme certidão de fls. 130, 

razão pela qual lhes DECRETO a revelia, nos termos do art. 344, do CPC, 

contudo, não produzirá seus efeitos, à luz do disposto no art. 345, inciso I, 

do mesmo códex.

No que tange ao demandado Celso Aparecido Soldera, há notícia nos 

autos acerca de seu falecimento, contudo, não há prova documental a 

tanto, razão pela qual determino que seja a decisão de fls. 130 cumprida, 

com a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, reiterando se 

necessário.

Com a resposta nos autos, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestar sobre a manutenção ou ausência de interesse em prosseguir o 

feito com relação aos eventuais herdeiros do de cujus, se confirmada a 

veracidade do óbito.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254467 Nr: 5392-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Trata-se de Ação de Modificação de Guarda c/c Tutela de Urgência 

proposta por Claudiana Feitosa dos Anjos em desfavor de Admilson 

Marçal Ferreira tendo as partes pugnado pela homologação do presente 

acordo, ambos devidamente qualificados nos autos.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes de prolação de 

sentença, isento-as de pagamento de custas e despesas processuais, 

conforme art. 87, §3° do CPC.

Noutro norte, tendo em vista a existência de um processo que contém as 

mesmas partes, junte-se a cópia desta sentença de homologação de 

acordo nos autos de código 254432, o qual tramita na Primeira Vara.

 Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o arquivamento dos 

autos com as devidas baixas e anotações necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste - MT, 04 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237405 Nr: 1467-42.2016.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDHdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 
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OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do 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, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227120 Nr: 316-75.2015.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Marinho Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 316-75.2015.811.0011

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Romildo Marinho Moreira

CITANDO(A, S): Executados(as): Romildo Marinho Moreira, Cpf: 

43235034153, Rg: 478.940 SSP MT Filiação: Francisco Moreira e Odete 

Marinho dos ª Moreira, data de nascimento: 14/01/1965, brasileiro(a), 

natural de Mesópolis-SP, solteiro(a), Endereço: Rua 12, S/nº, Bairro: 

Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D' Oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/01/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.162,84

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista 

Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237303 Nr: 1406-84.2016.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siderley Corso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1406-84.2016.811.0011

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Siderley Corso

CITANDO(A, S): Executados(as): Siderley Corso, Cpf: 73732796868, Rg: 

6.810.932-5 SSP SP Filiação: Marcilio Corso e de Maria Wailde da Silva 

Corso, data de nascimento: 26/10/1954, brasileiro(a), natural de São josé 

rio preto-SP, casado(a), pecuarista / empresário, Endereço: Av. 

Engenheiro Antonio de Paula Souza, 3900, Bairro: Jardim Von Zuben, 

Cidade: Campinas-SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/05/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 151.157,20

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista 

Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241159 Nr: 3505-27.2016.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapanache Comércio de Cereais Imp. e Exp. 

Ltda - ME, Claudina Flores Tapanache, Ana Ferreira Douradinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3505-27.2016.811.0011

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Tapanache Comércio de Cereais Imp. e Exp. Ltda - ME 

e Claudina Flores Tapanache e Ana Ferreira Douradinho

CITANDO(A, S): Executados(as): Tapanache Comércio de Cereais Imp. e 

Exp. Ltda - Me, CNPJ: 05911572000146, brasileiro(a), Endereço: Rua 

Leonório Lourenção, Nº 922, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT; 

e

 Executados(as): Ana Ferreira Douradinho, Cpf: 01066037108, Rg: 

1905759-0 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), empresária, 

Endereço: Rua Leonório Lourenção, Nº 922, Bairro: Centro, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/09/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 33.323,59

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá Analista 
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Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239540 Nr: 2540-49.2016.811.0011

 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: ACN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2540-49.2016.811.0011

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Antônio Chiuchi Neto

PARTE REQUERIDA: Larissa Alexandra da Silva

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Larissa Alexandra da Silva Filiação: 

Elenice Alexandre da Silva, data de nascimento: 11/09/1997, brasileiro(a), 

natural de Ji-paraná-RO, solteiro(a)

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: "À luz do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação com resolução de 

mérito para EXONERAR o avó Antonio Chiuchi Neto da obrigação alimentar 

em favor de Larrisa Alexandra da Silva. Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de 

sucumbência, cuja verba arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão de que a parte 

requerida é assistida pela Defensoria Pública Estadual. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações as de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste- MT, 26 

de outubro de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito"

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de julho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 3757-93.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 251371

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de alienação parental proposta por Maurílio 

Rodrigues de Mattos em face de Solange da Silva, ambos qualificados, 

alegando que esta, avó de seus filhos, ao se utilizar do direito de visitas a 

si deferido judicialmente, pratica atos de alienação parental.

Postulou a concessão de tutela de urgência visando a suspensão do 

direito de visitas da requerida ou, subsidiariamente, a visitação assistida 

por alguém indicado pelo Juízo.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da tutela de urgência, 

opinando pela autorização das visitas assistida por profissional designado 

pelo Juízo.

Tutela de urgência parcialmente deferida às fls. 37-39, restringindo o 

direito de visitas da avó materna dos infantes, para que se realizassem em 

finais de semana alternados, entre 13:00h e 17:00h, aos sábados e 

domingos, mediante intermédio do Conselho Tutelar.

Igualmente, determinou-se a realização de laudo psicológico na família dos 

envolvidos, o qual foi juntado às fls. 107-112v.

Não havendo conciliação entre as partes, a ré apresentou contestação às 

fls. 147-152, refutando os fatos articulados na inicial.

A parte autora apresentou réplica às fls. 159-162, requerendo, 

preliminarmente, a nulidade do laudo psicológico acostados aos fólios, 

visto que a psicóloga não comprovara sua habilitação técnica para 

analisar casos envolvendo alienação parental, pelo que solicitou a 

realização de outro laudo com profissional habilitado. No mérito, sustentou 

os fatos indicados na petição inicial.

A preliminar restou afastada pelo Juízo às fls. 169/171, ocasião em que foi 

designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução processual foram ouvidas cinco testemunhas e três 

informantes (CD mídia audiovisual de fl. 194).

 Memoriais finais das partes autora e requerida acostados às fls. 195/198 

e 206/208, respectivamente.

Parecer ministerial apresentado às fls. 211/216, opinando pela 

improcedência da demanda, por não vislumbrar elementos suficientes para 

o fim de caracterizar a alienação parental.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A presente ação ajuizada visa o reconhecimento da ocorrência de 

alienação parental praticada pela requerida, ao argumento de que teria dito 

aos netos, os quais são filhos do autor, que este foi o responsável pela 

morte da genitora dos infantes.

A lei nº 12.318/2010, em seu art. 2º, traz a definição de ato de alienação 

parental, senão vejamos:

Art. 2o Considera-se ato de alienação parental a interferência na 

formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida 

por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou 

adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie 

genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 

vínculos com este.

 Depreende-se da norma, portanto, que o resultado do ato praticado é o 

repúdio ao genitor ou prejuízo à manutenção dos vínculos com este.

Contudo, esse repúdio ou o prejuízo aventado não restou demonstrado 

nos autos, consoante se depreende dos relatórios elaborados pelos 

Conselheiros Tutelares que acompanhavam as visitas assistidas, do laudo 

psicológico de fls. 107/112 e pelos depoimentos prestados pelas 

testemunhas na fase judicial.

Nesse ponto, impende colacionar trechos dos citados relatórios acostados 

aos autos, os quais apontam a boa convivência da requerida com seus 

netos, sem indícios de atos de alienação parental, in litteris:

“[...] Do mais foi tranquilo, Manoel ficou o dia todo na residência brincando 

com o seu tio Willian, e Matheus saiu algumas vezes com sua avó 

(requerida) para passear de carro porque ele gosta muito de passear, e 

todas as vezes a avó passava em uma sorveteria dentre outros lugares 

para agradar o neto, notou-se que os netos gostam da casa da avó, 

passam a maioria do tempo brincando, são momentos de alegria vividos 

por Manoel e Matheus [...]”. (Relatório elaborado pelos Conselheiros 

Tutelares Tania Amaral de Souza e Edinei dos Reis da Costa – fls. 79/80).

“[...] Salienta-se que ao chegarem à residência, a criança Manoel 

Sebastião já desceu correndo à procura do tio Willian, já a criança 

Matheus entrou na casa abrindo a geladeira, pegando alguns doces e, 

após, correu para o quarto para brincar com o tio. Importa mencionar, 

ainda, que as crianças passaram a tarde brincando e no final da tarde 

Matheus saiu para dar uma volta de carro com a avó [...]”. (Relatório 

elaborado pelas Conselheiras Tutelares Tania Amaral de Souza e Silmara 

Rodrigues Machado – fls. 172/173).

“[...] Cumpre-se informar que a avó Solange sempre está eufórica com a 

visita dos netos. Ao chegar à casa, as crianças são recebidas com muita 

acolhida. No decorrer da tarde a Criança Manoel Sebastião brinca com 

alguns amiguinhos e o tio Willian e Matheus ficam mais em contato com a 

avó. Ao término da visita as crianças prontamente entram no carro, não 

colocando obstáculos. [...] Já no dia 13 de maio de 2018, devido às 
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comemorações do dia das Mães, as conselheiras tutelares se deslocaram 

até o sítio da família do Sr. Maurílio, localizado na comunidade do Rancho 

Alegre para buscar as crianças. Ao chegar à residência da avó Solange, 

a acolhida é sempre com muito carinho e atenção. [...] Os amiguinhos de 

Manoel Sebastião já estavam à sua espera, juntamente com a avó e o tio 

Willian, onde passaram a tarde brincando [...]”. (Relatório elaborado pelas 

Conselheiras Tutelares Tania Amaral de Souza e Silmara Rodrigues 

Machado – fls. 209/210).

Quanto ao fato narrado na exordial, em que a requerida teria dito na frente 

dos netos que o pai deles, ora autor, foi o responsável pela morte da mãe 

dos infantes, a própria demandada admite, segundo o laudo psicológico de 

fls. 107/112, que teria soltado essa informação após ter recebido a notícia 

de seu neto Manoel no sentido de que seu pai (autor) queria impedi-lo de 

vê-la, mas que não passou de um descuido em um momento de angústia, à 

vista das situações criadas pelo autor tendentes a embaraçar o direito de 

visita a ela concedido.

Assim, em que pese a gravidade do acontecido, não restou demonstrado 

que referido fato tenha se repetido, cuidando-se, a priori, de fato isolado, 

tampouco que, em decorrência disto, o convívio da crianças com seu pai 

tenha sido afetado.

A propósito, sobreleva anotar a conclusão do laudo psicológico de fls. 

107/112, subscrito pela Psicóloga Lílian Kelli Pereria, in verbis:

“[...] Não é demais lembrar que, no momento, tanto a guarda dos menores 

exercida pelo genitor é positiva como também a convivência deles com a 

avó, como já ficou demonstrado em laudo psicossocial no processo 

pertinente (cód. 236193), inclusive garantindo a continuidade de lações 

afetivos [...]”.

 Ademais, restou consignado pela psicóloga em seu laudo que não foi 

possível afirmar se a situação é corriqueira ou não, nem dizer sobre o 

impacto disto na vida de Manoel, já que na avaliação psicológica com a 

criança, esta não teceu comentários ou expressões a respeito do assunto 

(fl. 112).

 Acerca da não comprovação cabal e efetiva da ocorrência de alienação 

parental, mas sim de fato isolado em que a avó teria comentado com o 

neto que seu pai teria sido responsável pela morte mãe, percuciente foi o 

parecer ministerial de fls. 211/216, elaborado pelo Promotor de Justiça 

Saulo Pires de Andrade Martins, que bem delineou sobre a questão, o qual 

integro à razão de decidir, in verbis:

“[...] Ademais, todas as testemunhas ouvidas em Juízo, com exceção da 

psicóloga arrolada pelo autor, foram unânimes em afirmar que a requerida 

é uma boa avó para os netos, bem como que nunca presenciaram a 

progenitora em questão depreciar a figura paterna para os infantes.

Nesse sentido, vejamos, em suma, o que foi dito em Juízo pela Conselheira 

Tutelar Cláudia Mariana Alves Soratto: a) Que as crianças são retiradas 

da casa do genitor em finais de semana alternados e levados para casa 

da avó; b) Que durante o período em que fica na casa da avó nunca ouviu 

a avó falar alguma coisa do Sr. Maurílio; c) Que nunca ouviu a avó falar 

que o Sr. Maurílio foi responsável pela morte da filha dela; d) Que as 

crianças se sentem a vontade na casa da avó; e) Que não chegou a ouvir 

informações depreciativas sobre o pai.

Corroborando o depoimento da testemunha acima, tem-se também o 

depoimento prestado pelo Conselheiro Tutelar Edinei dos Reis da Costa; 

vejamos em síntese o que foi dito: a) Que durante a visita a avó não tocou 

no assunto da morte da filha; b) O convívio da avó com os netos é o 

melhor possível; c) Que quando os netos chegam na casa da avó eles já 

vão correndo brincar; d) Que pode afirmar que as crianças possuem um 

carinho pela avó assim como pelo genitor; e) Que não chegou a ouvir da 

boca das crianças nenhuma reclamação sobre alienação parental.

O Conselheiro Tutelar Erli Porto de Oliveira também afirmou que não 

visualizou nada de anormal durante o período em que permaneceu na 

residência da avó, bem como foi categórico ao dizer que em nenhum 

momento a requerida afirmou algo depreciativo em relação ao pai na frente 

dos infantes. O mesmo foi dito pelos informantes José Nilton Costa Silva, 

Kelly Cristina da Silva e Ernanda Cristina de Jesus.

Saliente-se que segundo a psicóloga Rosa Fornasieri Camargo, o infante 

relatou a ela apenas uma vez a suposta alienação parental praticada pela 

avó; senão vejamos o que foi dito em Juízo pela referida testemunha: a) 

Que faz atendimento ao menor Emanoel; b) Que foi procurada pelo Maurílio 

porque a criança havia presenciado a morte da mãe; c) Que a criança tem 

um afeto muito grande pela avó; d) Que uma das questões que chama 

muito atenção é que quando o menor vai pra casa da avó, é que ela dizia 

que o pai tinha matado a mãe; e) Que com isso ficou uma situação muito 

difícil para trabalhar; f) Que ficou difícil trabalhar porque tinha que 

trabalhar a perda da mãe; g) Que a criança afirma que não é uma coisa 

real porque ela viu a mãe passando mal; h) Que a criança tinha medo de 

comentar isso com o pai e ele brigar com a avó; i) Que isso aconteceu no 

ano passado; j) Que a criança relatou isso uma vez, e decidiu não 

questionar sobre porque viu que era uma coisa que a estava 

machucando.

Cumpre ressaltar que a conduta narrada é certamente reprovável do 

ponto de vista psicológico do infante; todavia, repita-se, entendemos que 

os elementos informativos acostados ao feito não são suficientes para 

fins de declaração de alienação parental e seus efeitos previstos pela 

legislação de regência (art. 6º).

Aliás, a respeito das consequências da caracterização de alienação 

parental, necessário dizer que no presente caso, a guarda dos infantes já 

é exercida pelo pai, sendo que as visitas realizadas pela avó até o 

presente instante não geraram qualquer prejuízo aos infantes.

Mister salientar, outrossim, que o estudo psicossocial encartado ao feito 

também não fora conclusivo acerca da propalada alienação parental, 

conquanto houvesse indícios de tal prática por parte de ambos os 

litigantes, como se nota nos trechos abaixo:

“A respeito da alienação parental, importa dizer que há indicativos de que 

a avó tenha agido de maneira a desqualificar a conduta do genitor, ao 

atribuir a ele a responsabilidade pela morte da genitora das crianças. […] 

Por outro lado, também há indicativos de que o genitor esteja realizado ato 

de alienação parental contra a avó. Isto advém das situações das 

situações em que as visitas das crianças à avó não são permitidas pelo 

genitor, o qual alega haver consultas médicas agendadas prévia e 

justamente nos dias de visitação, ou por questões de problemas de saúde 

com as crianças”.

Ao fim, a conclusão da r. Psicóloga do Juízo é de que a questão em 

apreço diz mais respeito à guarda das crianças do que efetivamente 

alienação parental, certo que os litigantes vêm exercendo tal mister – cada 

qual na forma atualmente estabelecida – de maneira adequada. É o que se 

nota do seguinte trecho:

“Não é demais lembrar que, no momento, tanto a guarda dos menores 

exercida pelo genitor é positiva como também a convivência deles com a 

avó, como já ficou demonstrado em laudo psicossocial no processo 

pertinente (cód. 236193), inclusive garantindo a continuidade de laços 

afetivos, tendo em vista que recebiam cuidados da parte da avó quando a 

genitora se ausentava. Necessário apenas que ambas as famílias 

recebam orientações”.

O que se vê, portanto, é que embora a relação entre requerente e 

requerido esteja estremecida, havendo indícios da prática de alienação 

parental por ambos, o que se necessita verdadeiramente aqui não é de 

uma sentença declaratória de alienação, mas sim de uma orientação 

psicológica a ambas as partes, que regra geral exercem de maneira 

satisfatória os cuidados com as crianças [...]”.

O ordenamento processual atribui o ônus da prova àquele que faz a 

alegação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Logo, incumbiria ao autor 

apresentar provas que abalassem a conclusão dos relatórios e laudos 

apresentados pela equipe do Juízo, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse contexto, não demonstrada a suscitada alienação parental, a 

improcedência da demanda é medida que se impõe.

Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito para julgar 

IMPROCEDENTE a pretensão vertida na inicial, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a tutela de urgência deferida parcialmente às fls. 37/39.

 Logo, não verificada a ocorrência da arguida alienação parental e 

revogada a liminar deferida nos autos, imperioso o retorno das visitas ao 

status quo ante, nos moldes como estabelecidas nos autos CI 236193 – 2º 

Vara desta Comarca, sendo as visitas franqueadas à requerida aos 

sábados e domingos, em finais de semanas alternados, com retirada das 

crianças às 08:00h do sábado e devolução às 18:00h do sábado, e 

retirada das crianças às 08:00h do domingo e devolução às 18:00h do 

domingo, sem intervenção/acompanhamento do Conselho Tutelar.

Oficie-se ao Conselho Tutelar da Comarca informando sobre a 

desnecessidade de seus membros buscarem, entregarem ou 

acompanharem as visitas.

Outrossim, a fim de evitar conflitos por ocasião das buscas e entregas 

das crianças para o período de visita/convivência, uma vez que há 

indícios de animosidade entre os envolvidos, determino a realização de 

acompanhamento psicológico das partes e seus familiares, pelo prazo de 
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06 (seis) meses, a ser procedido pela equipe interdisciplinar do Juízo.

 Intime-se a requerida para que tome ciência desta sentença.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro, com fulcro no art. 85, §8º, do 

CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da Defensoria Pública.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 2235 Nr: 436-51.1997.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Fonseca Silva Industria - ME, ELZA 

FONSECA DA SILVA, Valdeilson da Silva Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 PROCESSO/CÓD. Nº 2235

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução em fase de arrematação do imóvel indicado 

à fl. 238, na qual consta como arrematante o Sr. Carlos Wagner Gobati de 

Matos, que ofereceu o lance por intermédio do procurador Maurílio 

Rodrigues de Matos, seu genitor e servidor do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, lotado nesta Comarca de Mirassol D’Oeste.

Assim, vislumbrando a incidência do impedimento constante no art. 890, 

inciso III, do CPC, bem como em atenção ao disposto no art. 10 do mesmo 

diploma legal, segundo o qual o juiz não pode decidir com base em 

fundamento que não se tenha dado ciência às partes, ainda que se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, determino a intimação do 

exequente, executado e arrematante para se manifestarem, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Escoado referido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 171395 Nr: 4121-41.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Joaquim Alves 

Bezerra, Maria Caires Bezerra

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, MÍRIAN CORREIA DA COSTA - OAB:6361, Rafaella Paiva 

Coelho - OAB:18672

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 251, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes. Considerando que as partes desistiram do 

prazo recursal e cumpridas as determinações de praxe, arquivem-se os 

presentes autos, com as baixas e anotações devidas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 09 de julho de 

2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256852 Nr: 440-53.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimilson Correia Ramos, Alex do Prado Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D´Oeste-MT

 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. sentença de fls. 52, cujo 

dispositivo transcrevo: "Em face do exposto JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, incisos IV, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT, 10 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho. Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUGERI DOUGLAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 23/10/2018 Hora: 16:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257318 Nr: 617-17.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: igor christian adriano 

salgueiro - OAB:24525/0

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do réu para apresentação do 

memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251981 Nr: 4065-32.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Coutinho Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 Intimação do advogado para tomar conhecimento da expedição de Carta 

Precatória para Comarca de Varzea Grande-MT, para inquirir a 
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testemunha Joelino das neves Cebalho.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115283 Nr: 1482-09.2018.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REVK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Nos termos da legislação vigente da CNGC procedo a INTIMAÇÃO dos 

advogados da parte Requerida da designação da autdiência para o dia 

06/08/2018, às 14:30 horas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Nova Mutum-CEJUSC, conforme termo de fl. 34.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 28449 Nr: 196-21.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilário Casonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - OAB:MT 

6.602, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT, Paulo Hinácio 

Helene Lessa - OAB:6.571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Garcia de 

Aquino - OAB:MT 7.691, Ivone Marcelina Garcia de Aquino - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, procedo a INTIMAÇÃO da parte 

Executada, através de seus advogados, para, querendo apresentar 

impugnação no prazo de 5 dias, tendo em vista a penhora de fl. 235.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112967 Nr: 269-65.2018.811.0086

 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: EdRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline Franco Morais - 

OAB:OAB/MT19.816-0

 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 os (as) advogados(as) Jonas Henrique Meldola da 

Silva OAB/MT 15.530 e Adrielle Faccio OAB/MT 22.700 para, no prazo de 

05 (cinco) dias, tomar vista dos autos, conforme requerido na petição 

acostada às fls. 142/146. É o que me cumpre.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101735 Nr: 1305-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE PEIXOTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 90, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106808 Nr: 4344-84.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda Glória Costa Marques Varela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora por seu advogado, para se 

manifestar acerca da certidão de decurso de prazo para a ré responder a 

ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83479 Nr: 1098-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Mazalotti Dangui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 100, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95968 Nr: 3708-55.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst, Nara Cristina Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Ferreira Borges - 

OAB:MT 17.622, William José de Araújo - OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 93485 Nr: 2152-18.2016.811.0086

 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): Altamir Claudino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 65, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84273 Nr: 1562-75.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quatrocor Gráfica e Editora LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Caldeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lombardi - OAB:SP 

190.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de oficio à justiça federal para consulta da 

ultima declaração de imposto de renda do executado.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72505 Nr: 1022-95.2013.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Cunha - ME (Belíssima Utilidades 

Variedades e Confecções), Jose Antonio Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias,apresentar cálculo atualizado 

do valor do débitoa teor da decisão de fls. 132.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95077 Nr: 3094-50.2016.811.0086

 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: Gabrielle Nathalllie Cardoso Batista, Rosania Mendes 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:MT 17.540

 Vistos. (...) Ante ao exposto, com fundamento precípuo no art. 5º, inciso 

LXVII, da Constituição Federal, cumulado com o art. 528, § 3º, do Código 

de Processo Civil, DECRETO a prisão civil de GERALDO BATISTA, 

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 da ação de alimentos n°. 188/98, proferida pela Quarta Vara 

Cível da Comarca de Diamantino, encartada às fls. 18, 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 Diamantino/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. 51 ou 54-v, ou ainda fls. 58. 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98535 Nr: 5448-48.2016.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNCB, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:MT 17.540

 Vistos.

Considerando que o executado já foi intimado para efetuar o pagamento 

do débito, conforme certidão de fls. 53-v, mas não o adimpliu, DEFIRO o 

pedido da parte exequente e determino seja realizada tentativa de penhora 

online através do Sistema BACENJUD, nos termos do artigo 854 do CPC, 

c/c o Provimento 04/2007 da CGJ, tomando por base o CPF do executado.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso a tentativa de penhora de ativos financeiros apresente resultado 

negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado via 

sistema RENAJUD.

Caso a busca de bens através de ambos os sistemas restar infrutífera, 

permaneçam os autos conclusos em gabinete para apreciação do pedido 

de penhora de imóvel apresentado ás fls. 56/58.

Processe o presente em segredo de justiça.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99847 Nr: 124-43.2017.811.0086
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 38. Assim, na 

forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 

determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado, 

tomando por base o CPF/CNPJ do executado João Paulo Giacomelli.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54416 Nr: 1899-69.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monte Sinai Logistica Ltda ME, Jorge Luiz 

Lucínio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111875 Nr: 6980-23.2017.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Di Angelo - 

OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto por JOÃO 

PAULO GIACOMELLI em face de C. VALE – COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL, ambos qualificados nos autos. Às fls. 42/43, 

indeferido o requerimento de assistência judiciária gratuita e determinado o 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, bem como a 

emenda ao valor da causa. À fl. 44, certificado o decurso de prazo para 

pagamento das custas e despesas processuais. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Na dicção do art. 321 do 

CPC, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá a petição inicial, 

sem julgamento de mérito. Da análise do feito, verifico que após ter sido 

facultado ao autor o pagamento das custas processuais e taxas 

judiciárias, inclusive de forma parcelada, o autor nada manifestou, 

deixando transcorrer in albis o prazo para tanto. É cediço que nos casos 

de extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a 

intimação pessoal da parte Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC). 

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da 

petição inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais 

são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo 

próprio autor da ação. (...) Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único do CPC e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. Custas 

pelo requerente, a teor do disposto no artigo 90 do Código de Processo 

Civil. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46902 Nr: 2326-37.2010.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIFdO, DFdS, LFdS, MAB, ISB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90305 Nr: 133-39.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Bueno de Oliveira, LUIZ CARLOS 

RIBEIRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ do executado Luiz Carlos 

Ribeiro da Silva.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76037 Nr: 4613-65.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Camargo

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

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de Renajud de fl. 49.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ Sueli Camargo.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76840 Nr: 441-46.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPNF, JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Quanto ao pedido de busca de veículos em nome do 

executado pelo Sistema RENAJUD, tenho por bem autoriza-lo. Proceda-se 

as buscas de bens em nome dos executados, via sistema RENAJUD, 

tomando-se como base o CPF/CNPJ do executado (CPF 268.510.591-34). 

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito. Caso negativo, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Os autos deverão permanecer em Gabinete até 

que se processe a ordem de restrição/bloqueio junto ao sistema 

RENAJUD. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 4261-39.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torino Comercial de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da S. Cavallari Rezende - 

OAB:6057-MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73746 Nr: 2261-37.2013.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J B S S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. Borges Marques ME (Mercearia e Casa de 

Carne Lider), Patricia Borges Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Fontolan Scaramuzza - 

OAB:SP 220.482, Dimas Santiago de Oliveira - OAB:SP 197.376-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de Renajud de fl. 72.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42621 Nr: 2032-19.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Maria da Silva Ornes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:MT 17555-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50471 Nr: 1525-87.2011.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFM, JRFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 152/153, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96113 Nr: 3823-76.2016.811.0086

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 41, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96335 Nr: 3962-28.2016.811.0086

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 41, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 100306 Nr: 365-17.2017.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metodo Armazens Gerais Ltda. ("Método"), 

Maria Odete de Oliveira Garcia, Nilceia Carniatto Garcia, Hugo Henrique 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79267 Nr: 2498-37.2014.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.L.B.X. Comércio de Colchões Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 90, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76456 Nr: 86-36.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide Ferreira dos Santos

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

PROCURADORIA FEDERAL EM MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor dos ofícios 

requisitórios expedidos nos autos as fls. 67/68, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44406 Nr: 3855-28.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Felix Bernardes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334, Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor dos ofícios 

requisitórios expedidos nos autos as fls. 175/176, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47135 Nr: 2559-34.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel Martinho, Fernando Henrique Mazo Fávero, João 

Batista Pereira da Silva, Luciana Cristina Martins Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo de Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Afonso Petenatti - 

OAB:MT 12.230-A, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 164, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76301 Nr: 4869-08.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Três Irmãs Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 79, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83622 Nr: 1173-90.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, VOLCIR THOMAS 

KREUZ, Irineia Alves Moran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 324 de 520



finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 70, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110552 Nr: 6244-05.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEON DENNYS BECKER, Luiz Natal Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, da Certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 90/91 devendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO da diligência no valor de 

R$ 1.195,00 (um mil, cento e noventa e cinco reais), 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 Complementação de Diligência, regulamentada pelo Provimento 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111766 Nr: 6920-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482, Marco André Honda Flores - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 94, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89983 Nr: 3373-51.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antonio Mazzardo, Fabia Andréia 

Kamchen Mazzardo, Genilde Maria Pahim, Vitólio Luiz Mazzardo, Claudina 

Maria Motter Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - OAB:MT 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:, sem 

advogado - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87792 Nr: 3604-97.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Carlos Cerezoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 86, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118822 Nr: 3150-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Matuszewski e outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Bevilacqua - OAB:, 

João Francisco Matara Junior - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 08/08/2018, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111866 Nr: 6975-98.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betania Patricia Salles - 

OAB:10265/MT, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:MT-10.777, João 

Clóvis Antoniacomi - OAB:MT- 3407

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 325 de 520



condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 12/11/2018, às 15h15min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64129 Nr: 2869-63.2013.811.0012

 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: SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que manifeste sobre a 

contestação de fls. 140/152, apresentando impugnação à contestação no 

prazo de 15 quinze dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101817 Nr: 1460-76.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FREITAS DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BENTO JÚNIOR - 

OAB:10.863/MT, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA - OAB:5876/MT

 Vistos.

Ref. 51: O Ministério Público reiterou a manifestação de Ref. 35, mormente 

o áudio da audiência na qual foi proferida a sentença, por ser 

imprescindível para averiguar se houve ou não, na condenação, o 

reconhecimento da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4.º, do 

artigo 33. da Lei de Drogas, mormente por haver peça no sentido de que a 

mesma só foi condenado nas penas do artigo 33, “caput”, e outra 

aduzindo a incidência do § 4.º.

Defiro tal pedido. Providencie a Gestora Judiciária a juntada da sentença 

proferida na ação penal originária, mormente o áudio da audiência na qual 

foi proferida, por se tratar de documento essencial da guia de 

recolhimento.

Com a juntada, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.

Sem prejuízo, providencie-se o desentranhamento dos documentos de ref. 

47 e 48, substituindo-os por documentos legíveis. Por se tratar de 

procedimentos administrativos disciplinares, proceda-se também a juntada 

da prova oral eventualmente colhida em meio digital.

Em seguida, à Defensoria Pública para manifestação quanto ao pedido 

ministerial de reconhecimento de prática de falta grave pela reeducanda.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 2495-81.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDA BARROS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS BARROS MARQUES - 

OAB:3.579, HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - OAB:17113-MT

 Vistos.

Ciente da interposição do Agravo de Instrumento comunicado.

Aguarde-se julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Certifique-se em 30 (trinta) dias, após, tornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37267 Nr: 826-27.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SALVADOR ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria por invalidez 

formulado por Salvador Rocha da Silva, devidamente qualificado e 

representado, em face de INSS- Instituto Nacional de Seguro Social.

 Alega preencher os requisitos para obtenção da aposentadoria por 

invalidez, vez que, sempre laborou no meio rural, bem como pela 

incapacidade, de forma definitiva, em face de possuir “grande lesão 

expansiva e de aspecto infiltrativo”.

Juntou documentos de fls. 18/29.

Citada, a autarquia ré apresentou contestação às fls. 36/51 alegando, 

preliminarmente, inépcia da inicia e falta de interesse de agir, ante a 

ausência de requerimento administrativo.

No decorrer da fase instrutória foram ouvidas duas testemunhas, havendo 

a parte autora na ocasião apresentado alegações finais remissivas à 

inicial. (CD/DVD em anexo – fls. 91/94).

Laudo socioeconômico juntado às fls. 105/115.

 Às fls. 119/121, foi proferida sentença julgando procedente o pedido 

formulado na inicial.

Interposto recurso, o TRF – 1ª região anulou a sentença “a quo”, 

determinando a remessa dos autos à vara de origem para que a parte 

autora juntasse ao feito comprovante do indeferimento administrativo à 

sua pretensão, retornando-se, posteriormente, seu curso regular.

Com o retorno dos autos, a parte autora juntou o comunicado da decisão 

que indeferiu seu requerimento administrativo (fl. 161).

A autarquia ré, intimada, apresentou contestação às fls. 163/169, 

pugnando pela improcedência do pedido inicial e juntando extrato do CNIS 

onde constam vínculos empregatícios.

Impugnação à contestação juntada às fls. 173/174.

Os autos vieram-me conclusos para deliberações.

 É o relato. Fundamento. Decido.

 A princípio, importante esclarecer que a petição inicial deveria ter sido 

indeferida de plano por inépcia, eis que da narração dos fatos não 

decorre logicamente a conclusão, nos moldes do artigo 330, §1º, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

Em verdade, a parte autora titula a ação como previdenciária de 

aposentadoria por invalidez e, nos pedidos, requer a concessão de 

aposentadoria por invalidez, entretanto, nos fatos e fundamentos discorre 

sobre o benefício assistencial – LOAS.

Ora, tais benefícios são totalmente distintos e não ficou devidamente 

esclarecido na petição inicial qual deles realmente a parte autora pretende 

que seja concedido em seu favor, uma vez que discorre sobre o LOAS e 

requer a aposentadoria por invalidez.

Assim, nítido que da narrativa inicial não decorre logicamente o pedido.

Entretanto, considerando o dispositivo do art. 4º do CPC, em que há 

previsão expressa da primazia do julgamento do mérito, passo a apreciar 

o pedido contido na inicial, qual seja, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez.

Esclareço que deixo de apreciar a concessão do benefício assistencial, 

uma vez que, se analisada, a sentença proferida seria extra petita.

Em que pese às razões apresentadas pela parte autora, tenho que os 

requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez 

não estão presentes.

 A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, ao dispor sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, como norma de regramento 

infraconstitucional dos benefícios previstos no artigo 201 da Constituição 

Federal, ao tratar da controvérsia posta na demanda é clara ao dispor em 

seus artigos 11, inciso VII, 26, inciso III, 39, inciso I, 42 e artigo 59, com 
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redação alterada pelas Leis n. 8.647/93, 11.718/08 e 12.873/13, in verbis:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

 c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo..”

 “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

 (...)

III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos 

segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei;”

“Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 

desta Lei, fica garantida a concessão:

 I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de 

auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde que comprove o 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido; ou (Redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013)

 “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

 § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

 “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato 

ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 

3º deste artigo.”

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

 Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador 

rural:

A) A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE;

 B) IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO;

 C) IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA 

SUBSISTÊNCIA;

D) EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL, DISPENSADA A COMPROVAÇÃO 

DO PERÍODO MÍNIMO DE CARÊNCIA.

 Partindo dessas premissas, é de se notar que não restou demonstrado 

nos autos a qualidade de rurícola do autor, em razão da ausência de início 

de prova material (contrariando o disposto no art. 55, § 3º, da lei. 

8.213/91), sendo inadmissível a produção exclusiva de prova testemunhal.

Insta salientar que a parte autora juntou, tão somente, relatórios/exames 

médicos e documentos pessoais, o que, por si só, não tem o condão de 

comprovar sua condição de rurícola.

Na mesma trilha caminha o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADORA RURAL. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO 

DEFICIENTE E DE PENSÃO POR MORTE, TENDO COMO INSTITUIDOR O 1º 

ESPOSO DA DE CUJUS. CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS COM O 

1º ESPOSO: DO LAR. AUTOR/COMPANHEIRO POSSUI DIVERSOS 

VÍNCULOS URBANOS REGISTRADOS NO CNIS. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA COMO TRABALHADOR URBANO. AUSÊNCIA DE PROVA 

MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. (...) 4. Em relação 

ao requisito legal envolvendo a comprovação da qualidade de segurado 

especial, o art. 39, I, da Lei nº 8.213/91 prevê a garantia da concessão de 

pensão desde que comprovado o exercício de atividade rural, ainda que 

de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício. 5. Na esteira da Súmula nº 149 do STJ, o exercício de 

atividade campesina pode ser demonstrado com o início de prova material. 

Ressalta-se que tal prova há de ser contemporânea aos fatos. 6. (...) 10. 

A doutrina e a jurisprudência fixaram entendimento acerca da matéria que 

exclui a concessão de benefício rural em caso de comprovação da 

atividade se dar apenas com prova testemunhal, exigindo-se, portanto, 

início de prova material. Súmula 149, STJ: A prova exclusivamente 

testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário . 11. Inexistindo nos autos início 

razoável de prova material da condição de segurada especial que se 

pretende ver reconhecida, é de se considerar não comprovada a atividade 

laboral. 12. Ausente, também, início razoável de prova material da 

convivência more uxorio do autor com a de cujus, a prova testemunhal 

produzida não pode ser exclusivamente admitida para reconhecer essa 

condição. 13. Fica o autor condenado ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 

440,00, suspensa a cobrança na forma do art. 12 da Lei n. 1.060/50. 14. 

Apelação do autor desprovida; sentença de improcedência mantida.

 (TRF 1ª Região - AC 0001217-05.2016.4.01.9199 / GO, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 de 19/10/2016).

Assim, não restando demonstrada a condição de segurado especial do 

autor, inviável se revela a concessão da aposentadoria por invalidez 

conforme postulada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do NCPC, JULGO

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a cobrança pelo 

prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer mais jus ao 

benefício.

 Após o trânsito em julgado, oficie-se ao INSS para cessação de eventual 

benefício implantado em razão da sentença anteriormente proferida nestes 

autos, excetuando-se eventual benefício concedido pela via 

administrativa, arquivando-se o processo com as baixas e anotações 

necessárias logo em seguida.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35777 Nr: 1850-27.2010.811.0012

 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): JS 3H DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

SIDERCINA MOREIRA DA SILVA, HERMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

LARISSA RIBEIRO ARAÚJO - OAB:22965/B, Rodrigo Geraldo Ribeiro 

de Araújo - OAB:9098

 Vistos.

Tendo em vista a decisão que reconheceu o efeito suspensivo, 

aguarde-se em cartório pelo prazo de 60 (sessenta) dias o julgamento do 

Agravo interposto.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 12125 Nr: 1642-53.2004.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA RIOS DE ARAUJO, TARCISIO VALERIANO 

DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANUCCY ARAÚJO ALVARES - 

OAB:18019/B, RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - OAB:18030/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 327 de 520



TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 DESPACHO

Antes de apreciar as matérias arguidas pelas partes, certifique-se o 

cumprimento do quanto determinado em fl. 719, no que tange a efetivação 

do registro da penhora no Cartório de Registro de Imóvel.

Após, expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóvel local para, no 

prazo de 10 (dez) dias, esclarecer este juízo se os lotes discriminados e 

penhorados à fl. 720 (lotes 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, quadra 5, da 

matrícula n. 13.196) correspondem aos lotes discriminados na carta de 

arrematação de fl. 882 (lotes 01, 02. 03, 04, 05, 06, 07 e 08, quadra 2, 

matrícula n. 15.188), em razão de eventual desmembramento da matrícula 

de n. 13.196, CRI local.

Decorrido o prazo e apresentadas informações e esclarecimentos, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27297 Nr: 1741-81.2008.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MACENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22193 Nr: 668-11.2007.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS RESENDE PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OSCAR MATIAS - 

OAB:9.197/MT

 Vistos.

Ciente da interposição do Agravo de Instrumento comunicado.

Aguarde-se julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Certifique-se em 30 (trinta) dias, após, tornem conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27099 Nr: 1550-36.2008.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GALLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DANIEL GALLER ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de 

Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, 

alegando prescrição do crédito tributário constituído antes de 2003, 

nulidade da citação por edital e parcial nulidade da execução por ausência 

de CDA dos anos de 2008 a 2014.

Intimada, a parte exequente quedou-se inerte (fl. 89).

É o breve relato. Fundamento e decido.

Como é sabido, a exceção de pré-executividade pode ser oposta em 

relação àquelas matérias que ao juiz compete conhecer de ofício.

São questões de ordem pública, tais como os pressupostos processuais 

de existência e de desenvolvimento válido do processo, bem como as 

condições da ação, matérias estas que dispensam dilação probatória.

 O pedido formulado na exceção de pré-executividade merece parcial 

acolhimento, conforme passo a expor.

Não há dúvida da necessidade de reconhecer o fenômeno jurídico da 

prescrição com relação às CDA’s com crédito tributário constituído anterior 

a 2003 (fls. 10 a 19), uma vez que decorreu mais de 05 (cinco) anos da 

constituição do crédito tributário sem a presença de quaisquer das causas 

interruptivas previstas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

 Importante ressaltar que a Lei Complementar nº 118/2005, trouxe nova 

redação ao inciso I do artigo 174 do CTN, estabelecendo que o prazo 

prescricional se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal.

Assim, verifico que o despacho que ordenou a citação do executado para 

pagamento dos débitos das CDA’s de fls. 10 a 19 ocorreu cinco anos 

após a constituição do crédito tributário, motivo pelo qual o 

reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Por outro lado, a parte excepta alega nulidade da citação por edital, visto 

não terem sido esgotados os meios de localização da executada.

Conforme dispõe a súmula 414 do STJ: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Assim, verifica-se que, tentada a citação por mandado no endereço 

constante na CDA, não foi possível a localização da executada (fl. 41).

Desta forma, frustrada a citação via mandado da executada no endereço 

declinado na CDA, possível a realização de citação editalícia, visto que 

compete ao devedor manter seu endereço atualizado junto ao ente 

municipal.

No que tange a alegação de nulidade parcial da execução, tenho que 

razão assiste à excepta, visto inexistir título executivo para a cobrança de 

IPTU dos anos de 2008 a 2015.

Em verdade, a inicial visa a cobrança tão somente dos anos de 1996 a 

2007, conforme CDA’s de fls. 04/29, sendo abusiva a cobrança nos 

moldes apresentados em planilha de fl. 70.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, declarando a 

inexigibilidade, no presente feito, do crédito tributário cobrado, referente 

aos anos de 1996 a 2002 e 2008 a 2015, conforme apresentado em 

planilha de fl. 70.

A execução prosseguirá em relação aos demais valores.

Sem honorários, por se tratar de mero incidente.

Retirando-se os valores cobrados indevidamente pela parte exequente na 

planilha de fl. 70, a quantia a ser levantada em favor do ente municipal 

perfaz R$ 577,46 (relativos ao débito fiscal) mais R$ 57,74 (relativo aos 

honorários advocatícios – fl. 39).

Assim, considerando que foi satisfeita a obrigação com o bloqueio de fl. 

73, com fundamento nas disposições do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Após o decurso do prazo legal, expeça-se alvará em favor do Município 

de Nova Xavantina/MT, para levantamento da quantia de R$ 635,20 

(quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos).

O valor remanescente poderá ser levantado em favor da parte executada 

após a apresentação de conta bancária por ela informada.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 13667 Nr: 140-45.2005.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA NOVA BRASÍLIA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Vistos

Fl. 2637: considerando que não cabe a este juízo “a quo”, fazer a análise 

de admissibilidade do recurso interposto, remetam-se os autos ao Egrégio 
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Tribunal conforme requerido em petição.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65246 Nr: 678-11.2014.811.0012

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSD, MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

certidão juntada aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35602 Nr: 1675-33.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSANI PRESTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 intimem-se as partes para manifestarem eventual cumprimento do acordo 

entabulado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65225 Nr: 659-05.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WALDELICIA RAMOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63731 Nr: 2462-57.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-MT-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

certidão juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64584 Nr: 87-49.2014.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE KOTTVITZ DONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELMAR BERTO KOTTWITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a parte autora para manifestação e requerimentos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-20 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

Processo Número: 1000176-16.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TOK & TRANSFORME SERVICOS DE ORGANIZACAO LTDA - ME 

(EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOAVENTURA SOARES OAB - DF48511 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA NUNES LEAL E SILVA - ME (EXCEPTO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 1000176-16.2018.8.11.0012 EXCIPIENTE: TOK 

& TRANSFORME SERVICOS DE ORGANIZACAO LTDA - ME EXCEPTO: 

MARIA DE FATIMA NUNES LEAL E SILVA - ME CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Com base no Provimento n. 55/2007/CGJ, impulsiono 

os autos nos seguintes termos: Tendo em vista a Petição de id. 13809378, 

cancelo a audiência de conciliação designada automaticamente pelo 

sistema Pje. Nova Xavantina, 16 de julho de 2018. Altair Gonçalves Junior 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-51.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FILIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA INTIMAÇÃO Intimação da parte 

Requerente para requerer o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Nova Xavantina, 16 de julho de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista 

Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 52363 Nr: 1564-45.2013.811.0044

 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: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilio Divino Rodrigues

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

Lima - OAB:OAB/MT 3.127-A, Sérgio Henrique K. Kobayashi - 

OAB:6180-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da carta 

precatória devolvida às fls.RETRO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18241 Nr: 2328-75.2006.811.0044
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 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT, Francisco Carlos 

Carlinhos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis 

da Comarca de Paranatinga-MT, Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DANIEL SCHILO, para devolução dos autos nº 

2328-75.2006.811.0044, Protocolo 18241, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 29175 Nr: 2173-33.2010.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento, 

Adriano Antonio Lazaron, Construtora Piloni Ltda, Diogenes Magarinos 

Piloni, Daniele Bongiolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT, Luciana 

Borges Moura Cabral - OAB:6.755 MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para especificar 

as provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 54501 Nr: 594-11.2014.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51422 Nr: 618-73.2013.811.0044

 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: Vilber Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Argenzio Ltda, Jose Augusto 

Gonçalves Pires, Vanessa Celso Baldini, Viviane Celso Baldini, Walmara 

Celso Baldini, Maria Celso Baldini, Walberto Baldini, Daniel Roberto Franco, 

Bento José de Carvalho Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Ferreira 

Nogueira - OAB:5.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da certidão 

de fls. 864, (não apresetaram contestação).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55725 Nr: 1546-87.2014.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenil de Pontes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teixeira e Araujo Eventos e Cursos Ltda, M. J. 

Uhde - ME

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca do retorno da 

correspondência sem que a parte requerida fosse encontrada pelo 

carteiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52765 Nr: 1974-06.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Cardoso Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

denunciada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar MEMORIAIS 

FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55361 Nr: 1310-38.2014.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildo Carlos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Fernanda Dela Justina - OAB:24853/O, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Jales-SP, trazendo aos autos o 

comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA COSTA (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: 1000070-55.2018.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

LIDINAIRA CARVALHO CLEMENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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: 1000266-25.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-74.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR CANDIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 29/2018-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 que o disposto na Lei nº 4.964, de 26/12/85 (COJE) e 

disposições da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça que regulamentam os serviços correcionais;

 CONSIDERANDO, o recebimento do Oficio Circular n. 210/2018 – CGJ, que 

em razão das diversas correições realizadas no ano em curso no serviço 

extrajudicial das comarcas do Estado do Mato Grosso, coordenadas por 

magistrados designados e equipe de servidores da Corregedoria, 

informando que não haverá necessidade correição nas serventias, a teor 

do disposto no 2º do artigo 86 da Lei n. 4.964/1985 (COJE).

 RESOLVE:

 I – REVOGAR a Portaria nº 21/2018-DF, a qual designou CORREIÇÃO 

ORDINÁRIA junto ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca.

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

Justiça do Estado do Mato Grosso.

 Peixoto de Azevedo, 16 de julho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro.

 PORTARIA Nº 28/2018-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 que o disposto na Lei nº 4.964, de 26/12/85 (COJE) e 

disposições da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça que regulamentam os serviços correcionais;

 CONSIDERANDO, o recebimento do Oficio Circular n. 210/2018 – CGJ, que 

em razão das diversas correições realizadas no ano em curso no serviço 

extrajudicial das comarcas do Estado do Mato Grosso, coordenadas por 

magistrados designados e equipe de servidores da Corregedoria, 

informando que não haverá necessidade correição nas serventias, a teor 

do disposto no 2º do artigo 86 da Lei n. 4.964/1985 (COJE).

 RESOLVE:

 I – REVOGAR a Portaria nº 22/2018-DF, a qual designou CORREIÇÃO 

ORDINÁRIA junto ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado do Mato Grosso.

 Peixoto de Azevedo, 16 de julho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro.

PORTARIA Nº. 28/2018- 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,

 RESOLVE:

 Art. 1.º CONCEDER o servidor José Barbosa da Silva, matrícula 7078, 

Técnico Judiciário, a concessão de (03) três meses de Licença Prêmio, 

com base no artigo 109 da Lei Complementar nº 04/1990, relativa ao 

quinquênio de 2013 a 2018.

 Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, para as 

anotações pertinentes.

 Peixoto de Azevedo, 13 de julho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84292 Nr: 1730-04.2017.811.0023

 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: APARECIDA ALEXADRINO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) a parte autora, que a perícia 

médica, restou agendada para o dia 31.07.2018, a partir das 10h00min, na 

Cardioclínica, sito à Rua das Américas nº 50, cidade de Sorriso/MT, fone: 

(66) 3545-0858, pelo perito, Dr. José Caraffini, Bem como comparecer a 

Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos formulados pelas 

partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77870 Nr: 1196-94.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI DE MORAES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 FINALIDADE: intimar o advogado do denunciado para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02 de agosto de 
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2018, às 17h00min, bem como que foi expedida carta precatória para a 

Comarca de Campo Verde-MT, para oitiva da testemunha Rodrigo Henrique 

Costa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87119 Nr: 3712-53.2017.811.0023

 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: MLFL, ACFL, NFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, desingada para o dia 11.10.2018, às 

14h30min.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133958 Nr: 860-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFAP, KGPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIZ DOS ANJOS 

LEITAO - OAB:13.409/PA

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114303 Nr: 1682-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSADS, MKADS, MAADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katya Regina Novak de 

Moura - OAB:15989/MT

 Assim, como medida coercitiva objetivando a efetivação da presente 

execução, determino:01 - SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação 

da executada, até o pagamento da presente dívida.02 – APREENSÃO do 

passaporte da executada até o pagamento da presente dívida.03 - 

Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito para apreensão a carteira 

de motorista e à Superintendência da Polícia Federal para apreensão dos 

passaportes, com cópias da presente decisão.04 - Determino, ainda, o 

cancelamento dos cartões de crédito do executado até o pagamento da 

presente dívida. Oficie-se às empresas operadoras de cartão de crédito 

Mastercard, Visa, Elo, Amex e Hipercard, para cancelar os cartões do 

executado, com cópia da presente decisão.05 – Oficie-se ao SERASA e 

SPC para inscrição do nome do requerido no rol de maus pagadores.06 – 

Por derradeiro, diante da ausência de bens penhoráveis, SUSPENDA-SE o 

presente feito, nos termos do art.40 da LEF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134929 Nr: 1398-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMBERG FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência para o dia 23/08/2018 às 17hs. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115997 Nr: 2200-02.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE ARAUJO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalhos 

Médicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA LORENZO NIECE - 

OAB:43589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOÃO VITALIANO 

COELHO - OAB:

 Defiro o requerido.

Intime-se para cumprimento da sentença

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105214 Nr: 4231-29.2015.811.0013

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Energia Emprendimentos e Construções 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marcelino - 

OAB:149.354/SP., Eduardo Luiz Brock - OAB:91311/SP, Fabio Rivelli - 

OAB:MT19023/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Oliveira Assis - 

OAB:OAB/MG 108762, Luiz Fábio Soares de Souza - 

OAB:142.734/MG.

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156421 Nr: 11003-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Gonçalves Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON GONÇALVES 

FARIA - OAB:23072

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão vez que não foi admitido qualquer efeito 

suspensivo nos autos de n. 1000745-14.2008.8.11.0013-PJE.

Voltem os autos conclusos para análise do pedido requerido pelo 

exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121987 Nr: 4488-20.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Francisco da Silva, OLIVEIRA FRANCISCO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 
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OAB:10565/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de suspensão do feito pleiteado pelo requerido em 

razão da dependência de julgamento da Ação Penal de Código n. 87547 de 

competência da Terceira Vara desta Comarca.

Dispõe o art. 313, V, ‘a’, do Código de Processo Civil, ‘in verbis’:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência 

ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de 

outro processo pendente”.

Prevê ainda §4º do mesmo artigo:

“§ 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) 

ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso 

II”.

Da análise dos autos em epígrafe, vislumbro que até a presente data não 

foi determinada qualquer suspensão no presente feito, sendo que a 

apuração dos fatos na Ação Penal de Código n. 87547 de competência da 

Terceira Vara desta Comarca poderá incidir nos arts. 65 e 66 do Código 

de Processo Penal, senão vejamos:

“Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter 

sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em 

estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil 

poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida 

a inexistência material do fato”.

Dessa forma, necessária a suspensão do feito até o julgamento de mérito 

da Ação Penal de Código n. 87547 de competência da Terceira Vara desta 

Comarca, respeitando o prazo máximo estipulado pelo art. 313, §4º, do 

Código de Processo Civil, quanto mais pelo fato de já se encontrar esses 

autos em fase de instrução.

Com isso, DETERMINO a suspensão dos autos em epígrafe até o 

julgamento de mérito da Ação Penal de Código n. 87547 de competência da 

Terceira Vara desta Comarca, observando o prazo máximo de um ano 

estipulado pelo art. 313, §4º, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158453 Nr: 12081-66.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Quintino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emídio Dantas Júnior - 

OAB: 7.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Após, dê-se vistas ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167463 Nr: 3846-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE MARÇAL DE MOURA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164343 Nr: 2299-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V DE MOURA GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar endereço do executado, sendo tal múnus de atribuição do 

interessado.

 Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136325 Nr: 2092-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA DANTAS DE CARVALHO, Márcio 

Dantas Carvalho, MARIA ANGÉLICA DANTAS DE CARVALHO, WAGNER 

DANTAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE JERONIMO SILVA - 

OAB:16046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o prazo de sessenta dias para apresentação do comprovante 

de recolhimento do ITCMD.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155193 Nr: 10447-35.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta de Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data da citação, ou se 

for o caso, da data em que o autor fez o pedido administrativamente à 

autarquia, calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991. Referido 

benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da data 

da citação, ou se for o caso, da data em que o autor fez o pedido 

administrativamente à autarquia, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao 

patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se 

o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. 

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, 
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§3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito 

com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151521 Nr: 8663-23.2017.811.0013

 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: SERVIÇO DE AJUDA MÚTUA (SAM)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA OLIVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a cota do 'parquet'.

Dê-se vistas às partes para memoriais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149031 Nr: 7441-20.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira Brito Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu a restabelecer 

o benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data da cessação, 

calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da data da citação, ou se for o caso, 

da data em que o autor fez o pedido administrativamente à autarquia, 

calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991, devendo ser observado 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150594 Nr: 8277-90.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento (ou, 

caso nunca tenha sido concedido o auxílio, da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro), calculado na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, que converto para aposentadoria por 

invalidez. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102787 Nr: 3270-88.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FRANCISCA DE LIMA STOFELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração de Ref: 89 para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios de Ref: 89.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54951 Nr: 491-39.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tribunal Arbitral de Pontes e Lacerda-TAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da determinação da Egrègia Corregedoria Geral da Justiça em 

proceder ao desarquivamento dos autos que se encontravam em arquivo 

provsório para fins de análise acerca da prescrição intercorrente e diante 

da necessidade de se garantir o princípio da não-surpresa, intime-se o 

exequente para que se manifeste acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156146 Nr: 10870-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Octávio Cesário Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA AIEX PARRA - 

OAB:49306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos autos ao requerente para 

impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159801 Nr: 359-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KCDO, MCCC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR REZENDE MELO - 

OAB:16320/GO

 Vistos.

 Diante da peça acostada, o exequente pugnou pela extinção do presente 

feito sem a resolução do mérito, por perca superveniente do interesse de 

agir.

Isso porque a prestação jurisdicional só deve ocorrer quando for 

adequada e útil para a proteção de bens jurídicos, sendo certo que no 

presente caso ela não mais se faz necessária.

É o que dispõe o artigo 493, caput, do Código de Processo Civil, verbis:

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo 

ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo 

em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a decisão.”

Aliás, a doutrina mais autorizada nomina esse fato de “desaparecimento 

intercorrente de uma das condições da ação”, no caso, repito, o interesse 

de agir, ocasionando a prejudicialidade do pedido.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“A sentença deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega 

da prestação jurisdicional, devendo o juiz levar em consideração o fato 

superveniente” (RSTJ 140/386)

Com efeito, falta a esta ação uma de suas condições, qual seja, o 

interesse de agir, já que o resultado da demanda não mais pode ser útil ao 

autor, sendo “inconveniente ao Estado e à sociedade o dispêndio de 

recursos financeiros, perda de tempo e assoberbamento dos órgãos 

judiciários em detrimento do serviço, sem qualquer expectativa de um 

resultado prático que o justifique” .

 Esse também é o posicionamento de Ada Pellegrini Grinover:

“Interesse de agir – Essa condição da ação assenta-se na premissa de 

que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função 

indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe 

convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa 

extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada 

concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada”

Por fim, não é demais dizer que se tratando de condições da ação ela 

pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, 

não ocorrendo sua preclusão pelo seu caráter de matéria de ordem 

pública, que é, inclusive, verificável de ofício por Juízes e Tribunais.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo, sem análise do mérito.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Processo isento de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 159801 Nr: 359-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KCDO, MCCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR REZENDE MELO - 

OAB:16320/GO

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 16 de abril de 2018, às 16:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001147-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. M. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOROTHEU OAB - SP272751 (ADVOGADO)

PRISCILA MARQUES VALIM OAB - SP361863 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. G. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRA GORETE GOMES OAB - 871.137.911-15 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001147-95.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LUCIANO DE MELO NOGUEIRA RÉU: ANA JULIA GOMES NOGUEIRA 

REPRESENTANTE: LEANDRA GORETE GOMES Vistos. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça aos requerentes, 

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. INDEFIRO o 

pedido liminar de guarda provisória, uma vez que não restou preenchidos 

os requisitos estampados no art. 300, “caput”, do NCPC, não havendo nos 

autos prova pré-constituída apta a demonstrar a alteração da situação 

econômica do autor que o impossibilite de custear a obrigação alimentar 

outrora fixada. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se 

ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 25 de setembro de 2018, às 15h00min. Na hipótese 

da sessão restar frutífera, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público e, 

após, 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. Cumpridas as etapas acima, RENOVE-SE a 

vista dos autos ao Ministério Público e, após, façam os autos conclusos 

para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 26 de junho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156261 Nr: 10931-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Divina Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162964 Nr: 1747-36.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PENHA MELGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 335 de 520



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

149/156 (ref. 19), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte ré, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112521 Nr: 1069-89.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEORI DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romualdo Bezerra de Souza, Alaíde Ramon 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA 

- OAB:12086

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada às fls. 245/367 (ref. 

132) é tempestiva. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, 

abro vista dos autos à parte autora, para apresentação de impugnação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164464 Nr: 2362-26.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abel Almeida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:8.184-A

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada às fls. 30/72 (ref. 11) é 

tempestiva. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte autora, para apresentação de impugnação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83137 Nr: 520-84.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMSCJM, Daniele de Souza Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Rodrigues Justiniano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 146 e, por consequência, AUTORIZO a 

penhora no rosto dos autos registrados sob nº 000397-42.2016.5.23.0096 

em trâmite na Vara do Trabalho da Comarca de Pontes e Lacerda, no valor 

suficiente para garantir a presente execução (R$ 11.716,31), conforme 

último cálculo juntado a este feito.

EXPEÇA-SE o competente mandado a fim de que seja averbada a penhora 

no referido processo, conforme preceitua o art. 860 do Novo Código de 

Processo Civil.

Efetivada a penhora, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus patronos e 

via DJE, a fim de que requeiram o que de direito no prazo comum de 10 

(dez) dias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168568 Nr: 4382-87.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGFF, Dinah Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168072 Nr: 4162-89.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZA FAUSTINO SANTOS DA SILVA, ANGELA 

APARECIDA FAUSTINO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168565 Nr: 4380-20.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerci Aquino Correa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168550 Nr: 4375-95.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Bazon Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168533 Nr: 4371-58.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o perito nomeado, Dr. José 

Dárcio de Andrade Rudner, designou o dia 02 de agosto de 2018 ás 

10h00min para realização da Perícia Médica.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172274 Nr: 5735-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES, 

SANDRA DE ARAUJO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820/O, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:21059/O

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Tendo em vista as ocorrências 

acima, DESIGNO audiência em continuação para proceder o interrogatório 

do réu para o dia 20 de julho de 2018, às 16:30. Requisite-se o preso. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante quanto à nova data. II. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173242 Nr: 6129-72.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GONÇALVES COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos etc.

I. Designo audiência para interrogatório do réu para o dia 15/08/2018, às 

13h:00. (MT).

 II. Intime-se o acusado para que seja ouvido na data designada, devendo 

constar do mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defesa Técnica, via DJE.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173198 Nr: 6107-14.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Andrade de Jesus, Flávio Beariz de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11443/MT, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19.292/MT, Marcelo 

Felicio Garcia - OAB:7297/MT

 Vistos etc.

I. Designo audiência para interrogatório do denunciado para o dia 

15/08/2018, às 13h:15min. (MT).

 II. Intime-se o acusado para que seja ouvido na data designada, devendo 

constar no mandado a data, hora e o local da audiência. Intime-o, ainda, da 

audiência designada no Juízo Deprecante.

III. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defesa via DJE.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172278 Nr: 5739-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Nunes de Mama, Antonio Alberto 

Bezerra da Silva, Claudio Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

UNIÃO - OAB:, JULIANO SOUZA QUEIROZ - OAB:OAB/MT 7.948, MAÍRA 

GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 Vistos etc.

I. Designo audiência para interrogatório do denunciado para o dia 

15/08/2018, às 14h:00. (MT).

 II. Intime-se o acusado para que seja ouvido na data designada, devendo 

constar do mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Intimem-se as 

defesas dos demais réus via DJE.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98054 Nr: 1256-34.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 [...].Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a)quanto ao crime de roubo descrito no item 1 da denúncia, com 

fundamento no art. 383 do CPP, DESCLASSIFICAR a conduta para o crime 

previsto no art. 180, caput, do Código Penal e, b)CONDENAR WALTER 

SILVA ALVES, brasileiro, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

nascido em 25/05/1990, inscrito no CPF sob o n° 050.609.911-30, filho de 

Lancia Silva Surubi e Raimundo Alves Ribeiro, como incurso nas sanções 

previstas nos art. 180, caput, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 

8.069/90.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 103917 Nr: 3708-17.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wallison Vieira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:11048, 

WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 [...]Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

acusado WALISSON VIEIRA BRITO, brasileiro, nascido em 26/09/1991 em 

Jauru/MT, filho de Jandira Pedra Vieira e Josué Muniz Brito, como incurso 

nas sanções previstas no art. 129, §9°, do Código Penal c/c Lei 

11.340/2006. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105114 Nr: 4188-92.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Gomes Barros, Diego Carvalho 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 49.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a)com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, DESCLASSIFICAR a conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/06 

atribuída aos réus DIEGO CARVALHO DOS SANTOS e MATHEUS GOMES 

BARROS para aquela prevista no art. 28 da citada lei.b)com fundamento 

no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, para ABSOLVER 

MATHEUS GOMES BARROS, em relação ao crime previsto no art. 180, 

caput, do Código Penal.c)com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal, ABSOLVER o acusado DIEGO CARVALHO DOS 

SANTOS, em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código 

Penal.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 108009 Nr: 5420-42.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Carvalho Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 [...]Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, mas, CONDENAR 

DEVAIR CARVALHO MACHADO, brasileiro, natural de Pontes e 

Lacerda/MT, nascido em 25/08/1993, filho de Roselaine Carvalho Machado 

e Nelson Elias de Barros, como incurso nas sanções previstas no art. 155, 

§ 4º, inciso IV, do Código Penal.[...]

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 337 de 520



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114098 Nr: 1616-32.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Santiago Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT

 [...].Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal e, portanto, ABSOLVO o acusado EDIVAN SANTIAGO 

FRANCISCO, brasileiro, natural de Pontes e Lacerda/MT, nascido em 

01/09/1995, filho de Edneia de Jesus Santiago e Edmilson Francisco, 

quanto ao delito tipificado art. 129, §9°, a art. 147, caput, c/c art. 69, todos 

do Código Pena e nas disposições da Lei 11.340/2006.37.Restitua-se a 

fiança recolhida nos autos.38.Certificado o trânsito e julgado da presente 

sentença, oficie-se aos órgãos de registro criminal e arquive-se com as 

baixas e anotações pertinentes.39.Isento de custas.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpra-se. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 92431 Nr: 3772-61.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marreiro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ROBERTO 

MARREIRO DE MATTOS - OAB:2768

 [...].Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO JOSÉ MARREIRO NETO, brasileiro, casado, nascido em 

28/03/1984, natural de Sena Madureira/AC, filho de Maria Auria 

Vasconcelos e Antônio Marreiro Pessoa, como incurso nas sanções 

previstas no art. 273, §1°-B, incisos I, V e VI, do Código Penal e nas 

disposições do art. 33, §4°, ambos da Lei 11.343/2006[...]Assim, fixo a 

pena final, para este delito, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de 

reclusão e 170 (cento e setenta) dias multa, as quais torno definitivas 

neste patamar. 37.Detração penal: tendo em vista que o acusado foi solto 

no presente processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º 

do CPP, já que sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual 

fase processual.38.Regime de pena: tratando-se de réu não reincidente, 

diante do quantum de pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, 

alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o 

cumprimento da reprimenda.39.Substituição da pena: nos termos do art. 

44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por DUAS 

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, a ser definida pelo Juízo da Execução.

[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 169611 Nr: 4714-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valclei Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Barreto Lima Moraes - 

OAB:3974/RO

 Vistos, etc.

A fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a audiência para o dia 

07 de agosto de 2018, às 14h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163559 Nr: 1968-19.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISIELI BOCORNI - 

OAB:175898

 Vistos, etc.

A fim de readequar a pauta de audiência, redesigno a audiência para o dia 

07 de agosto de 2018, às 15h15min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48618 Nr: 580-96.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdineide Ovidio da Silva 

Dias - OAB:12803/MT

 Certifico e dou fé que, em face do acusado Luiz Antonio Rodrigues, ter 

indicado a Advogada Drª Valdineide Ovidio da Silva Dias - OAB 12.803/MT, 

como sua advogada, remeto os autos à blicação no DJE, objetivando a 

intimação da causídica para apresentação da Resposta à Acusação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 156888 Nr: 11263-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlen Almeida dos Santos, Nilson Peu da 

Silva Júnior, Rafael da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentar as razões 

recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 84911 Nr: 2448-70.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Soares Santana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 Certifico e dou fé que, em face do acusado Rogério Soares Santana dos 

Santos, ter manifestado o desejo de recorrer da Sentença Condenatória e, 

indicado seu Defensor como sendo Dr. Robervele Braga Francisco-OAB 

8834/MT , remeto os autos à publicação no Diário da Justiça Eletrônico, 

para intimação do referido Defensor, para que apresente as razões 

recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 102167 Nr: 2995-42.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para manifestar sobre a 

resposta do ofício do Juízo das Execuções Penais da Comarca de 

Florianópolis, bem como da manifestação do Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144149 Nr: 5317-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Dantas Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 338 de 520



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 158142 Nr: 11886-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suedisley Antonio Nobokite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentar alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 106991 Nr: 4967-47.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Roque Scherette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos.

Considerando a imperiosa necessidade de readequar a pauta, visto que 

esta magistrada subscrevente foi designada para jurisdicionar na Vara 

Única da Comarca de Jauru e nesta Comarca a partir do dia 13/04/2018, 

conforme se extrai da Portaria n. 479/2018-PRES, com competência 

limitada ao conhecimento e julgamento dos processos (crimes em geral, 

cartas precatórias criminais, e os decorrentes de violência doméstica 

familiar contra a mulher) de numeração final ímpar (número sequencial – 

resolução n. 65/08-CNJ), do acervo existente e a ser distribuído, salvo 

vinculação em caso de concluída a instrução em audiência - CPP, art. 399, 

§2°, REDESIGNO A SOLENIDADE para o dia 29 de novembro de 2018, às 

15:00, de modo que DETERMINO proceda-se com as devidas baixas, 

notificações e cientificações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 86207 Nr: 3843-97.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Tavares Monteiro, Vanilson Paulino 

Machado Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Liomar Santos de Almeida - 

OAB:MT 21001O

 Vistos.

Considerando a imperiosa necessidade de readequar a pauta, visto que 

esta magistrada subscrevente foi designada para jurisdicionar na Vara 

Única da Comarca de Jauru e nesta Comarca a partir do dia 13/04/2018, 

conforme se extrai do portaria n. 479/2018, com competência limitada ao 

conhecimento e julgamento dos processos (crimes em geral, cartas 

precatórias criminais, e os decorrentes de violência doméstica familiar 

contra a mulher) de numeração final ímpar (número sequencial – resolução 

n. 65/08-CNJ), do acervo existente e a ser distribuído, salvo vinculação em 

caso de concluída a instrução em audiência - CPP, art. 399, §2°, 

REDESIGNO A SOLENIDADE para o dia 29 de novembro de 2018, às 

16h00, de modo que DETERMINO procedam-se com as devidas baixas, 

notificações e cientificações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 95929 Nr: 311-47.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio Henrique Silva Rodrigues, Rony 

Barbosa Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentar alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 117661 Nr: 2751-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Vital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Franquilino Silva 

Alves - OAB:GO 30185, MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - OAB:3498/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para manifestar-se acerca 

do cálculo de pena.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIDA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISLANGELA ALVES PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de agosto de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de agosto de 2018, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVAN FREITAS TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de agosto de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE COELHO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de agosto de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO 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)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 15 de agosto de 2018, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de agosto de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de agosto de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010571-13.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON LIBORIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, do inteiro teor da certidão constante no ID retro.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61879 Nr: 165-71.2013.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice Farias Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Cesar Farias Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61879

SENTENÇA

VISTO,

 Cuida-se do inventário do ESPÓLIO DE MARCOS CESAR FARIAS 

OLIVEIRA, em que VALDELICE FARIAS OLIVIERA alçou à condição de 

inventariante, por força de decisão de fl. 23.

Intimado para prestar as últimas declarações, a inventariante informou que 

inexistem novas declarações a serem acrescidas às primeiras, pugnando 

pelo julgamento do feito (fl. 106).

Além disso, há nos autos declaração de isenção do recolhimento de 

ITCMD, matricula do imóvel, certidão de débitos fiscais expedida pela 

fazenda pública municipal, com a consequente quitação da pendência (fl. 

103), documentos de todos os sucessores, bem como as certidões 

negativa expedidas pelas demais fazendas públicas.

Ademais, restou sobejamente demonstrado nos autos, que ao tempo da 

aquisição do único imóvel a inventariar, o de cujos não havia se casado.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o feito está em ordem, foram apresentados os documentos 

necessários e cumpridas as formalidades legais. Sendo assim, 

HOMOLOGO a partilha havida, e, DECLARO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

Por corolário, transitada em julgado, EXPEÇA-SE a respectiva carta de 

adjudicação, conforme plano de partilha apresentado às fl. 28.

Dê-se ciência a Fazenda Pública Estadual acerca da referida 

homologação.

Sem custas, ante a gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após, procedidas todas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 13 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti
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Juíza de Direito

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)

 

Certidão Processo: 1000071-67.2017.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Promovido para manifestação quanto a certidão do Oficial de Justiça. 

POXORÉO, 16 de julho de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78279 Nr: 280-19.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Vieira dos Anjos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e em cumprimento às 

determinações da Ordem de Serviço/Provimento, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar advogado Dr. Leonardo Gomes Martins, para 

apresentar as Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78279 Nr: 280-19.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Vieira dos Anjos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 “VISTO. De início, RECEBO a denúncia em todos os seus termos, 

considerando o acusado incurso nas penas dos dispositivos nela 

mencionados, visto que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código 

de Processo Penal, e não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas 

nos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal. Tendo indícios 

suficientes da autoria e da materialidade delitiva a conferir a necessária 

justa causa para a instauração da persecução penal judicial, já que 

calcada em singelo juízo de prelibação. Ademais, HOMOLOGO a 

desistência da oitiva da testemunha/autor, Sr. Carlos. Prosseguindo, 

vislumbra-se que fora procedida à inquirição da vítima e das testemunhas 

arroladas pela defesa, que se fizeram presentes, bem como, ao 

interrogatório do denunciado. Constata-se, também, que não houve 

requerimento de diligência pelas partes, razão pela qual DOU POR 

ENCERRADA a instrução processual. Por conseguinte, ABRA-SE VISTA 

dos autos ao Ministério Público e à Defesa para apresentarem suas 

alegações finais, no prazo legal. Após, CONCLUSOS os autos para 

prolação de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78279 Nr: 280-19.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Vieira dos Anjos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 “VISTO. Vistos. Tendo em vista que o denunciado não aceitou a proposta, 

designo audiência de recebimento, instrução e julgamento para o dia 

04/07/2018 às 14h30min (MT). Assim, sai a parte requerida intimida e 

ciente de que deve trazer suas testemunhas para o ato, bem como, a 

resposta a acusação. Intime-se. Cumpra-se, com as cautelas de estilo, 

expedindo o necessário.”

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80536 Nr: 1822-15.2018.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO, SADI BONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Antes de decidir acerca do pedido de f. 206 e seguintes, intime-se a parte 

autora para manifestar sobre a certidão de f. 219, em 5 (cinco) dias e 

voltem para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51073 Nr: 193-79.2013.811.0033

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER, DAYANE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a preliminar arguida em contestação, f. 115/117, intime-se a parte 

autora para manifestação, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21203 Nr: 1039-72.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO RODRIGUES

 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,

Tendo em vista a informação de f. 170, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76403 Nr: 3941-80.2017.811.0033

 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
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 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar a parte autora para impugnar a contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 649 da CNGC/MT 

(Provimento nº 41/2016-CGJ), impulsiono estes autos ao setor de 

Expedição de Matéria de Imprensa, para intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência, através de guia no CPD, no site 

www.tjmt.jus.br, conforme Provimento 7/2017 no valor de R$. 30,00 valor 

este referente a uma diligência urbana, conforme Portaria nº 035/2013-DF

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77394 Nr: 413-04.2018.811.0033

 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: ISAIAS MARTINS BATISTA

 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.1. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estarem impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar.2. Em 

saneador, passo a decidir:- PRELIMINARESNão há questões processuais 

pendentes.- PONTOS CONTROVERTIDOSFixo como ponto controvertido a 

qualidade de segurada da Requerente, sua incapacidade permanente para 

o trabalho, bem como averiguação acerca de eventual impossibilidade de 

sustento próprio da parte autora.- PROVASDefiro a produção da prova 

pericial e estudo social.Para a realização da perícia, nomeio o medico 

perito, Dr. Takeshi Takano, que deverá apresentar o laudo, em 30 dias, 

atendendo aos seguintes quesitos: a) o (a) Requerente sofre de alguma 

doença?; b) Esta doença é incurável, curável, progressiva ou 

degenerativa? c) Essa doença a impede de realizar seu trabalho habitual?

Além dos quesitos apresentados pelo Juízo, deverá o perito responder 

aos quesitos apresentados pelas partes.Intimem-se as partes para 

apresentar quesitos ou indicar assistente técnico, no prazo de 5 (cinco) 

dias.O perito judicial deverá informar o Juízo e as partes, com 

antecedência, acerca da data de realização da perícia (artigo 431-A, 

CPC).Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, em 5 (cinco) dias.Fixo os honorários periciais em R$ 

200,00, cujo pagamento será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, acaso solicitados[...].Fixo o prazo de 20 dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 433 do CPC.3. Intime-se a 

Assistente Social credenciada do Juízo para realização de Estudo Social 

da parte autora e suas atuais condições sociais.4. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58258 Nr: 282-34.2015.811.0033

 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: RENATO SUSSUMU TAKAHASHI, LUISA MATUE 

MIYABARA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.135-B/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar a autora para impugnar a contestação no prazo 

legal.

 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

 CERTIDÃO

Tendo em vista a penhora on-line infrutífera, INTIMO a parte autora para 

que indique bens penhoráveis do executado, no prazo de 05 (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.: 20422 Nr: 260-20.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO INÁCIO DE AQUINO

 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,

 Tendo em vista a informação de f. 215, extingo o feito, por satisfação, 

nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 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:

 CERTIDÃO

INTIMO a parte autora para tomar ciência, nesta secretaria, dos 

documentos arquivados em pasta própria, tendo em vista o resultado 

positivo da pesquisa on-line.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52358 Nr: 1641-87.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN PICININ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERALDO KIEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 177433 e a sessão de 

conciliação/mediação foi agendada para o dia 09/08/2018 às 14h00min, na 

Sala de Audiências do CEJUSC da Comarca, servindo a presente certidão 

para convidar as partes e seu(s) advogado(s) para comparecerem na 

sessão conforme §§ 2º e 3º do artigo 3º e artigo 334 do CPC, bem como 

do Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52358 Nr: 1641-87.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN PICININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERALDO KIEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 CERTIDÃO

Intimo as partes para tomarem ciência acerca da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia 09/08/2018, às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52959 Nr: 2371-98.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA BILMAR, JOSIANE DE SOUZA 

SAMPAIO, M. J. PEREIRA MECANICA, MATEUS JUNIOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Araujo Rech Lima - 

OAB:16.992/MT

 Visto.

Considerando que os requeridos, embora devidamente intimados (fls. 83 e 

91) para regularização da capacidade processual, quedaram-se inertes 

(fl. 92), declaro-os revéis, na forma do art. 76, § 1.º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/07/2018, às 

15:30 horas, visando a inquirição das testemunhas arroladas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29374 Nr: 123-33.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA

 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:

 3. DESIGNO a realização de audiência de instrução para o dia 27 (vinte e 

sete) de setembro de 2018, às 13h30min.

4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Renumere-se o feito a partir da fl. 143.

b) Intime-se, via DJe, o patrono da parte autora para, juntamente com a 

requerente, comparecerem na audiência designada, para qual deverão 

trazer sua(s) testemunha(s) independentemente de intimação judicial, sob 

pena de desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (CPC, art. 455, § 

3º), bem como acerca da presente decisão.

c) Intime-se por correio o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), para 

comparecer na audiência, bem como acerca da presente decisão.

d) Intime-se a parte autora para prestar depoimento pessoal, constando do 

mandado as advertências do art. 385, § 1º, do CPC (Se a parte, 

pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da 

pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a 

depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.).

e) Após, conclusos para realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32796 Nr: 984-82.2012.811.0033

 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: MVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQV, LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80301 Nr: 1704-39.2018.811.0033

 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: JAILTON VIANA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BRANDT RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Pois bem. Verifico a existência de premissa fática equivocada na 

decisão impugnada, visto ter o autor em seu pedido de tutela de urgência 

requerido a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo (CRLV) em nome da requerida e não em seu nome. Contudo, em 

que pese estar preenchido o primeiro requisito para concessão da tutela 

antecipatória, no que tange à probabilidade do direito, o segundo requisito 

– perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – não restou 

suficientemente demonstrado nos autos, seja por ocasião da propositura 

da demanda na petição inicial, seja por ocasião da interposição do pedido 

de reconsideração. Frise-se que a decisão ora impugnada destacou, 

expressamente, tal aspecto – falta de comprovação do perigo de dano ao 

autor – ao aludir que o Requerente só ingressou com a demanda em junho 

de 2018, a despeito de ter adquirido o bem móvel há mais de cinco (5) 

anos ou, como agora mencionou no pedido de reconsideração, em 

meados de 2017. 3. Ante o exposto, RECEBO o pedido de reconsideração 

de fls. 30/33 como recurso de embargos de declaração, entretanto, pelas 

razões expostas, DESPROVEJO os Embargos Declaratórios. 4. Cumpra-se 

o determinado na decisão de fls. 28/29. 5. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31608 Nr: 2364-77.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ARAUJO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79589 Nr: 1353-66.2018.811.0033

 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: ADEMAR DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 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.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64789 Nr: 782-47.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA REZENDE VILELA 

- OAB:158631/MG

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a defesa técnica apresentou resposta 

à acusação às fls. 72/76, bem como, pedido de concessão de liberdade 

provisória ao acusado. Portanto, abra-se vista ao Ministério Público 

Estadual a fim de que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63564 Nr: 3196-52.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JUNIOR DOS SANTOS PINTO, ROMES 

RODRIGUES DOS SANTOS, JOSÉ ALCIR DE OLIVEIRA, MARCOS 

ROBERTO RIBEIRO LUZ, leandro da silva carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SOMMARIA - 

OAB:OAB/SC - 12016, JOCIELMA COSTA LOBATO - OAB:29.857/SC, 

SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT, 

VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/MT

 Posto isso, defiro o requerimento formulado pelo réu Paulo Júnior dos 

Santos Pinto às fls. 427/449 e revogo a prisão preventiva a que se 

encontra submetido, relativa aos fatos em apuração no presente feito, e 

lhe concedo o benefício da liberdade provisória sem fiança, condicionada 

a medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos artigos 

316, 319 e 321, todos do Código de Processo Penal.Imponho ao réu as 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 

319 do CPP:1.proibição de acesso ou frequência a bares, prostíbulos e 

lugares afins;2.recolhimento domiciliar no período noturno, durante a 

semana entre as 20h00min e às 06h00min, e por tempo integral nos dias 

de folga;3.proibição de se ausentar da comarca onde reside, sem 

autorização judicial, por mais de 08 (oito) dias.Expeçam-se alvará de 

soltura em benefício do acusado Paulo Júnior dos Santos Pinto, se por 

outro motivo não permanecer preso, e carta precatória para cumprimento 

da ordem de soltura.Dê-se baixa no mandado de prisão no BNMP e no 

Apolo.Ademais, tendo em vista que o defensor dativo nomeado às fls. 

423, para patrocinar a defesa do acusado Marcos Roberto Ribeiro Luzi, 

devidamente intimado (fls. 425/426), não apresentou defesa preliminar 

dentro do prazo legal, revogo a nomeação de fls. 423 e nomeio advogado 

dativo para patrocinar a defesa do réu Marcos Roberto Ribeiro Luzi na 

pessoa do Dr. Kayo Rhudson Carvalho, OAB/MT 22.315-O, que deverá 

ser intimado pessoalmente para tomar conhecimento da presente 

nomeação e se manifestar nos autos no prazo legal.Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados ao final.Ciência ao 

MP.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66001 Nr: 1564-54.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L JERONIMO PINHEIRO ME, LAUDEMIRO 

JERONIMO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-73.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Considerando o término do prazo de 

suspensão requerido pela promovente, nos termos da legislação vigente e 

do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte 

autora a praticar as diligências necessárias (dar andamento), no prazo de 

05 (cinco) dias. Vila Rica, 16 de julho de 2018 Maria da Glória Fausto da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-33.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON FERREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O (ADVOGADO)

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000021-33.2017.8.11.0049; Valor causa: R$ 12.631,96; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADENILSON FERREIRA AGUIAR Parte Ré: REQUERIDO: 

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da 

Lei 9.099/95. Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS C/C COM 
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DANOS MORAIS proposta por ADENILSON FERREIRA AGUIAR em face de 

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que adquiriu 

da empresa reclamada uma máquina de lavar roupas de 12kg, pagando de 

entrada o valor de R$219,33 (duzentos e dezenove reais e trinta e três 

centavos) mais 12 parcelas desse mesmo valor, totalizando R$2.851,29. 

Aduz que mesmo após efetuar o pagamento das 12 (doze) parcelas, 

jamais recebeu a mercadoria, pugnando ao final pela restituição dos 

valores pagos, bem como indenização por danos morais que entende ter 

sofrido. No mérito, a empresa reclamada confirmou a existência da 

compra, porém sustentando não ter culpa no atraso, tendo em vista que 

por motivos alheios a sua vontade, uma vez que indisponível em com o 

devido fornecedor, pugnando ao final pela improcedência de todos os 

pedidos da inicial. Pois bem. Da análise dos autos, bem como dos 

documentos que o instruem, tendo que o direito milita estreme de dúvidas 

em favor do reclamante. Isto porque, em que pese as alegações da parte 

reclamada não ter culpa no atraso por circunstancias alheias à sua 

vontade, não foi capaz de modificar os direitos da reclamante, nos termos 

do art. 373, II do NCPC. De início destaca-se que toda venda efetuada é 

claramente definido pelo fornecedor o prazo de entrega dos produtos 

objetos do contrato. Na documentação que acompanha o presente 

verifica-se que o produto adquirido jamais foi entregue. O CDC traz em seu 

artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculo da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado o pagamento de todas as parcelas de seu produto, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe entregou a mercadoria. 

Cumpre salientar que o simples atraso na entrega de produto, por si só, 

não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto o atraso na 

entrega de bem adquirido por prazo considerável supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. Nesse sentido: “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO 

DE PRODUTOS ATRAVÉS DE SÍTIO NA INTERNET. RECEBIMENTO DE 

COBRANÇA REFERENTE A IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO 

DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 1. Tendo a reclamante adquirido um telefone 

celular, por intermédio do site de compras, efetuando o depósito do valor 

do produto e do frete, não sendo informado que a compra seria realizada 

no exterior e que seria necessário o pagamento de impostos não incluídos 

no preço, por certo que há responsabilidade da ré Fênix do Oriente pela 

cobrança efetuada pela Receita Federal. 2. O dano moral, no caso em 

comento, se justifica pelo caráter punitivo-pedagógico do instituto, tendo 

em vista a clara violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) da 

demandada.” (Recurso Cível Nº 71002591253, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

15/07/2010).” DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é 

sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a não entrega da mercadoria adquirida 

configura dano moral indenizável. E visando minimizar o risco de lesão ao 

consumidor, o fornecedor deve, dentro do prazo de entrega pactuado, 

informar a possibilidade de eventual atraso na entrega, para que o 

consumidor busque alternativas para evitar a geração de danos, tal como 

a desistência de compra – que aqui se reveste de desistência de 

celebração contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que 

aconteceria com a entrega do produto. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na entrega do produto frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, tendo em vista o 

caráter sancionatório da medida, os valores envolvidos, bem como demais 

circunstancias em que os fatos se desenvolveram, revela-se razoável o 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa do reclamante. Deixo de adotar a estimativa 

da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o 

fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar 

ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias 

do caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, o reclamante tem direito à devolução do 

valor que pagou pela mercadoria de R$2.851,29 (dois mil, oitocentos e 

cinquenta e um reais, vinte e nove centavos), porém na sua forma 

simples, o que afasta a regra prevista no art. 42, § único do Código de 

Defesa do Consumidor, já que a cobrança efetuada não era indevida. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS da inicial, com a extinção do processo com julgamento do 

mérito para o fim de: A) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e 

venda de produtos entabulado entre as partes objeto da presente ação; B) 

CONDENAR a empresa reclamada ANTUERPIA PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A, a restituir o 

valor de R$2.851,29 (dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais, vinte e 

nove centavos), porém em sua forma simples, corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde a data da compra e acrescidos de juros de mora de 1% 

desde a citação; C) CONDENAR a empresa reclamada a pagar a quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante ADENILSON FERREIRA AGUIAR, valor com a 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta 

sentença (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Vila Rica/MT, 25 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 

30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56512 Nr: 1169-07.2018.811.0035

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Emídio Crisóstomo Barbosa, 2º Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT, 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:para que querendo, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto aos fatos acima narrados e especialmente sobre a suspensão dos 

efeitos da dita procuração.

Resumo da inicial:Trata-se de pedido de providências formulado pelo 

Tabelião Emídio Crisóstomo Barbosa representante do 2º Registro Notarial 

e Registral da Comarca de Alto Garças/MT.

Aduz, que através informação verbal do Sr. José Arnaldo Pontim Junior, 
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bem como de boletim de ocorrência datado de 05.04.2018, registrado junto 

a 1º Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis/MT, por Rodolfo Rafael 

Rodrigues Alves, tomou conhecimento que a procuração lavrada na 

serventia, em 25 de abril de 2017, às folhas 176, do livro nº046, foi 

outorgada por falsário, fazendo-se passar por Rodolfo Rafael Rodrigues 

Alves, tendo apresentado cédula de identidade falsa.

Informou, que até o momento o Sr.Rodolfo Rafael Rodrigues Alves, não 

comunicou a serventia sobre a pretensão de cancelar a dita procuração 

ou mesmo a respeito do fato ocorrido.

Decisão/Despacho:onsiderando-se a ausência de manifestação até o 

momento da possível vítima da falsificação, Sr Rodolfo Rafael Rodrigues 

Alves, intime-o via edital para que querendo, manifeste-se no prazo de 05 

(cinco) dias quanto aos fatos acima narrados e especialmente sobre a 

suspensão dos efeitos da dita procuração.

Comunique-se a Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado, 

encaminhando-se cópia integral dos presentes para ciência e medidas de 

estilo, no sentido de comunicação dos demais Cartórios do Brasil.

Encaminhem-se cópia integral do presente feito ao Ministério Público 

Estadual para a apuração criminal dos fatos e demais providencias 

cabíveis.

Às providencias. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56392 Nr: 1136-17.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio Marchiori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO APARECIDO BUZETTI, Fabricia Furia 

Buzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO VITÓRIA DO 

NASCIMENTO NETO MARCHIORI - OAB:358791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhada de seus respectivos 

advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para apresentação de contestação, 

com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos 

para deliberações.Às providências. Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55622 Nr: 946-54.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Passinato Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542/MT

 DECISÃO.

Vistos etc.

Considerando a autorização de reforma da estrutura predial deste fórum 

de Alto Garças/MT concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, o que ocasionará a impossibilidade de realização da audiência 

anteriormente designada, REDESIGNO a oralidade para a data de 

09/08/2018 às 17h:40min.

Intimem-se as partes e as testemunhas por ventura arroladas.

Comunique-se o MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55621 Nr: 945-69.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Passinato Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542/MT

 DECISÃO.

Vistos etc.

Considerando a autorização de reforma da estrutura predial deste fórum 

de Alto Garças/MT concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, o que ocasionará a impossibilidade de realização da audiência 

anteriormente designada, REDESIGNO a oralidade para a data de 

09/08/2018 às 17h:20min.

Intimem-se as partes e as testemunhas por ventura arroladas.

Comunique-se o MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3483 Nr: 177-60.2004.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro André da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308- A MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065/A

 Certifico, em cumprimento a determinação constante às fls. 313, que 

serve a presente para fins de intimar a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 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: GIULIANE LOPES DE 

MEDEIROS - OAB:21107/O, Romano Voltolini - OAB:338.759-SP

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, serve a 

presente para fins de intimar a parte executada para manifestar-se nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da proposta formulada pela 

parte exequente, na Ref. 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21162 Nr: 1304-23.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Fomento Agropecuária Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, Cláudia Cristina de Oliveira - 

OAB:200.841/SP, Déa Juliana de Oliveira - OAB:206930/SP, Jose 

Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP, Marcos Fernandes Oliveira - 

OAB:289.458/SP, Paulo Roberto Andriolo - OAB:173475/SP, Ricardo 

Alexandre Tortorelli - OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

II – Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 13 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17017 Nr: 197-12.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

II – Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 13 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 667-14.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça ás fls. 149/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15179 Nr: 724-32.2006.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credinorte Móveis e Eletrodomésdticos LTDA, 

Silber Alves Garcia, Irene de Souza Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Wilson Martinez de 

Souza Júnior - OAB:20.366-D/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo ssolicitado às fls. 147, impulsiono estes autos por certidão com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49019 Nr: 1616-18.2018.811.0092

 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: Aparecido Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguas de Sinop S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5175-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n º 49019

APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS requereu a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, sem, entretanto alegar os motivos da 

sobredita hipossuficiência.

Pois bem, sem adentrar ao mérito da ação, passo a analisar inicialmente o 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo autor.

Com efeito, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assevera que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos.

Regulamentando o assunto, dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, 

que 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.

Por sua vez, dispõe o § 2º do art. 99 do mesmo Código, que 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.

Realmente, embora a legislação infraconstitucional atribua presunção 

relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência deduzida pela parte, 

entendo que a questão deve ser interpretada à luz do comando 

constitucional, que confere assistência jurídica integral aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos.

Assim, a presunção de veracidade da alegação de pobreza não pode 

beneficiar indevidamente a parte que se omite em trazer aos autos 

informações e elementos aptos a demonstrar a sua real condição 

econômica, a fim de justificar, ou não, a concessão da gratuidade 

judiciária.

 Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

PESSOA FÍSICA - REVOGAÇÃO DE OFICIO - COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS VERIFICADA - DEVER DO CONTRADITÓRIO 

- BENEFÍCIO MANTIDO. I - É necessária a comprovação da insuficiência de 

recursos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, não 

bastando a simples declaração, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV 

da Constituição Federal. (...) (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.14.046099-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 07/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016)

 No caso em tela, em que pese o autor ter pleiteado a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, este sequer juntou aos autos mera 

declaração de hipossuficiência.

Nesse cenário, impõe-se a intimação do autor para comprovar de modo 

satisfatório a hipossuficiência alegada ou efetuar o recolhimento das 

despesas processuais.

ANTE O EXPOSTO, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou efetuar o 

recolhimento das despesas processuais, nos termos do § 2º do art. 99 do 

CPC.

 Alto Taquari/MT, 13 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48937 Nr: 1605-86.2018.811.0092

 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: Adaías Everton Fortunato da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - Alto 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, por faltarem elementos para sustentação do alegado pela parte 

requerente, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, bem como em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do Código de 

Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 dias, contestar a ação, nos 

termos do artigo 335, III do Código de Processo Civil.Defiro a parte autora 

os benefícios da justiça gratuita.Nomeio desde já o Dr. Alan Christian de 

Araújo Santos CRM/MT nº 9142, médico atuante nesta Comarca, com 

endereço à Rua Antônio Inácio, 999, Centro, Telefones (66)3496-1980 e 

(62) 99661-5033, para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados. (Arts. 465, 466 e 473, do CPC).Arbitro honorários periciais 

no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), especialmente diante da 

escassez de profissionais habilitados e disponíveis para a realização do 

trabalho, por se tratar de Município com baixa população. Intimem-se.Alto 

Taquari/MT, 13 de julho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22057 Nr: 869-15.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Finaceira S.A. Credito, Financiamento e 

Investimento., Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Correia Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A, Giulio Alvarenga Reale - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18298 Nr: 203-82.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson de Freitas Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Peres Saran, Lizaine Bastos Medeiros 

Burttet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Martinez França - 

OAB:29.997/RS

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono este 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar a respeito da Exceção de Pré-executividade juntada aos autos 

às fls. 132/138.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46792 Nr: 437-15.2014.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Intime-se pessoalmente a parte autora, para no prazo de 05 dias 

manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal, resultará na extinção, 

conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo 

Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45434 Nr: 150-86.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que enteder de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36992 Nr: 239-80.2011.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elissandra Mariana de Almeida, José Luis 

Teixeira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Luciano Silles 

Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos acerca 

das fls. 370/374, requerendo o que enteder de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32811 Nr: 438-78.2006.811.0084

 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: Luiz Fernando Bozeli, Adriana Candida Américo Bozeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel Kceniuk., Maria Denzer Kceniuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER OLIVEIRA NAVARRO 

- OAB:16937-B

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE REQUERIDA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 348 de 520



POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para se manifestarem no prazo 

de 10 dias, com fundamento no artigo 485 § 6º, do Código de Processo 

Civil, conforme determinação de fls. 295/296.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 45250 Nr: 612-77.2012.811.0084

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F Prestação de Serviços de Secagem de 

Madeiras Ltda, Chades Izonel Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CHADES IZONEL PASSARINI, Cpf: 

8109101015, Rg: 11008482, Filiação: Dorval Passarini e Iris Shut Passarini, 

data de nascimento: 20/07/1976, natural de Cascavel-PR, casado, 

madeireiro/pecuarista, Telefone 66-3593-1011. 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: 10/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de C F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECAGEM DE MADEIRAS 

LTDA e CHADES IZONEL PASSARINI, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Simples, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1241200169438/2012, 12412002784-82/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/10/2012

 - Valor Total: R$ 72.592,49 - Valor Atualizado: R$ 72.592,49 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Feito em ordem.Cumpra-se o 

despacho/decisão/sentença retro.

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, Mariana Homann 

Moraes da Luz, digitei.

Apiacás, 27 de junho de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 55495 Nr: 776-32.2018.811.0084

 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: MDGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR, Filiação: Maria Ana de Oliveira e Sebastião Gonçalves de Oliveira, 

natural de Governador Valadares-MG, casado, lavrador. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos. I) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA. II) Considerando 

que a requerida encontra-se em local incerto e não sabido, CITE-SE a 

parte requerida, conforme requerido na inicial (via EDITAL, com prazo de 

vinte [20] dias), para responder aos termos da presente, consignando 

expressamente que, caso não ofereça contestação no prazo legal, se 

presumirão como verdadeiros os fatos narrados na inicial.III) DEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita, podendo este ser revogado a qualquer 

momento, nas formas da lei.IV) Uma vez decorrido o prazo para resposta, 

com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA à 

parte autora.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariana Homann 

Moraes da Luz, digitei.

Apiacás, 14 de julho de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27362 Nr: 808-25.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Rosa Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para que apresente os valores que 

deverão ser destacados no precatório referente aos honorários 

contratuais, a fim de possibilitar aexpedição do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26844 Nr: 295-57.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, 

para manifestarem nos termos do Art. 11 da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal – CJF, para fins de encaminhamento ao TRF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100232 Nr: 1539-74.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Araputanga S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Augusto Bearsi Juiz 

Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Gomes dos 

Santos - OAB:10366/MT, Danielle Avila Almeida Gama Martins - 

OAB:MT/ 14442-B, Darlã Martins Vargas - OAB:5300-B/MT, Murillo 

Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 Intimação das partes para manifestar acerca da certidão e auto de 

avaliação juntados nos autos no dia 13/7/18 - ref. 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59637 Nr: 173-05.2015.811.0038
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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: Alex Junior de Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada de 

AUXÍLIO-DOENÇA em favor de ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA FARIA; 

DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA e DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o correspondente ao 

previsto em lei, ou seja, “(…) O auxílio-doença, inclusive o decorrente de 

acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 

91% (noventa e um por cento) do salário de benefício (...)” - Lei n. 

8.213/91, art. 61 -, sem prejuízo da submissão do segurado a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade – art. 62 da Lei 

n. 8.213/91; bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido 

monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros 

de mora, a contar do dia seguinte ao da cessação administrativa do 

benefício – 13/01/2015 -, bem como os honorários advocatícios – NCPC, 

art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As condenações impostas à Fazenda 

Pública de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de 

mora na forma prevista no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009 (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100702 Nr: 1758-87.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRdC

 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

 (...)Isso posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela 

Lei n. 11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 28 de 

agosto de 2018, às 13h30min (terça-feira), e DETERMINO que intime o(s) 

réu(s), dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença 

do(a) acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss. -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20860 Nr: 1867-53.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Marcelo Santana - OAB:7834-E /MT, Marcio Sales 

de Freitas - OAB:7888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

Condeno a(s) parte(s) devedora(s)/executada(s) ESPÓLIO DE JOSÉ 

RODRIGUES DE SOUZA no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais eventualmente remanescentes, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, obstando nova 

condenação quando da sentença de extinção pelo adimplemento da 

obrigação/eventual acréscimo de 10% (dez por cento) de honorários 

advocatícios decorrente do acréscimo legal pelo não pagamento voluntário 

– NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 85, § 1º –, pois já está incluso e isso obsta 

nova condenação quando da sentença de extinção pelo adimplemento da 

obrigação.

Ademais, DETERMINO ainda que oficie ao Departamento da Conta Única 

para que vincule os valores remanescente na ação principal distribuído 

sob o n. 607.04.2009.811.0038 (21832).

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-25.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS OAB - MT0013077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FELIPE DA GRACA SANTOS (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000069-25.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - em que a parte autora/requerente, 

entre pedidos outros e diante do não cumprimento/atendimento da decisão 

pela adversa, requer o bloqueio de ativos/sequestro de valores das 

pessoas jurídicas de direito público interno. É necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Após a confecção da minuta e seu 

protocolo pelo sistema BACENJUD, necessário para o bloqueio de ativos 

das pessoas jurídicas de direito público interno, no que tange às 

demandas que tenham por objeto o acesso às ações e aos serviços de 

saúde relativos ao Sistema Único de Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ 

-, tornando os valores informados indisponíveis, realizei a consulta e, por 

localizado/bloqueado valor suficiente e realizada a transferência para a 

conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de 

constrição on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do ente 

da Federação dessa constrição, através do advogado/procurador 
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preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, inclusive esclarecendo sobre as regras 

administrativas de repartição de competências, se o preço apresentado 

não extrapola o valor praticado, caso o equipamento/medicamento não 

seja o único disponível, apresente os parâmetros dos preços adotados 

pelos planos de saúde, indique se há a possibilidade de aquisição imediata 

do produto/serviço por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, 

individualizando-a para essa providência, informe o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, assim como se a 

questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS – CONITEC, se a(s) prescrição(ões) está(ão) em lista 

(RENAME/RENASES) ou protocolos do SUS e se são experimentais, 

registrados na ANVISA ou para uso off label; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe, retornando-me concluso para eventual expedição 

do alvará de levantamento; d) intime a parte autora/requerente, por 

qualquer meio lícito, a fim de tenha ciência dessa constrição/bloqueio 

integral e requeira(m) em prosseguimento. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem prejuízo disso, DETERMINO que certifique sobre a 

eventual intimação das partes e decurso do prazo recursal, resultando no 

trânsito em julgado. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 16 de julho de 2018 - 11:50:42. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-61.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILDECI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da requerente para se manifestar quanto às petições e juntadas da 

requerida informando, em tese, o pagamento da condenação e multas. No 

mesmo sentido, para ciência do cálculo e cumprimento quanto ao 

pagamento das custas judiciais, conforme cálculo anexo. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-26.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010311-26.2014.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DE JESUS ALVES 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor suficiente e realizada a 

transferência para a conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a 

juntada do termo de penhora on-line/extrato nos autos do processo; b) a 

intimação do devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 16 de 

julho de 2018 - 10:58:28. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-26.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010311-26.2014.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DE JESUS ALVES 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor suficiente e realizada a 

transferência para a conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a 

juntada do termo de penhora on-line/extrato nos autos do processo; b) a 

intimação do devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 16 de 

julho de 2018 - 10:58:28. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010030-36.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIEIRA DE SOUZA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010030-36.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: AMANDA VIEIRA DE SOUZA 

COSTA EXECUTADO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 16 de julho de 2018 - 11:02:59. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010030-36.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIEIRA DE SOUZA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010030-36.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: AMANDA VIEIRA DE SOUZA 

COSTA EXECUTADO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 16 de julho de 2018 - 11:02:59. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-86.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE ARAUJO GOLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010156-86.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ALICE DE ARAUJO GOLONI 

REQUERIDO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 16 de julho de 2018 - 11:07:35. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-86.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE ARAUJO GOLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010156-86.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ALICE DE ARAUJO GOLONI 

REQUERIDO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 16 de julho de 2018 - 11:07:35. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-03.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FERREIRA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010028-03.2014.8.11.0038 REQUERENTE: FRANCISCO CORDEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: JOAQUIM FERREIRA NETO Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o 

credor/exequente pugnou pela constrição de bens da parte adversa 

através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso para análise, 

contudo não localizei o valor atualizado do débito em aberto, assim como 

os dados do devedor/executado necessários para a utilização dos 

sistemas disponíveis, especialmente o número do CPF/MF. Ademais, em 

consulta ao sistema INFOJUD - Receita Federal - não foi possível ter 

acesso a isso porque a única informação do processo é o nome do 

devedor/executado, quem tem mais de 50 (cinquenta) homônimos 

cadastrados na base de dados da Fazenda Pública - documento anexo. 

Isso posto, DETERMINO a intimação da parte credora/exequente, através 

do(a) advogado(a), para que supra essas necessidades e requeira em 

prosseguimento ou, diversamente, indique bens do devedor/executado 

passíveis de constrição através do(a) OJA, tornando prescindível o uso 

dos sistemas. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem qualquer 

manifestação, aguarde por mais 30 (trinta) na Secretaria do juizado 

Especial Cível, certifique o decurso de ambos os prazo e me volte 

concluso para sentença de extinção pelo abandono. Intime. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 12 de julho de 2018 - 10:34:22. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-79.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito 

em julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me 

por ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-79.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito 

em julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me 

por ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 
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informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 18 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-09.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIA MARIA DA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010133-09.2016.8.11.0038 Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, 

caput, c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela 

constrição de bens da parte adversa através de sistemas disponíveis, 

retornando-me concluso para análise. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora 

online pelo sistema BACENJUD, por localizado/bloqueado valor 

parcialmente suficiente e realizada a transferência para a conta judicial 

única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora 

online/extrato nos autos do processo; b) a intimação do 

devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a 

fim de que requeira(m) em prosseguimento e indique(m) bens passíveis de 

penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, 

devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 

9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das 

partes manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será 

designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de julho de 2018 - 18:03:24. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-09.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIA MARIA DA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010133-09.2016.8.11.0038 Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, 

caput, c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela 

constrição de bens da parte adversa através de sistemas disponíveis, 

retornando-me concluso para análise. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora 

online pelo sistema BACENJUD, por localizado/bloqueado valor 

parcialmente suficiente e realizada a transferência para a conta judicial 

única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora 

online/extrato nos autos do processo; b) a intimação do 

devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a 

fim de que requeira(m) em prosseguimento e indique(m) bens passíveis de 

penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, 

devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 

9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das 

partes manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será 

designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de julho de 2018 - 18:03:24. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43016 Nr: 1175-17.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ivo Moreti Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão de fl. 228, uma vez 

confeccionado novo Cálculo de Pena à cumprir pelo Recuperando em 

epígrafe, IMPULSIONO o presente feito, com a finalidade de intimar o 

defensor dativo do recuperando, via DJE, para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43045 Nr: 1207-22.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernando Marques Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 Certifico para os devidos fins, que diante da inconsistência no Sistema 

Apolo, quanto a intimação expedida ao causídico do denunciado, renovo o 

citado ato, com a finalidade de proceder a intimação do seu procurador, 

legalmente constituído, via DJE, para ciência da r. decisão abaixo 
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transcrita:

Vistos.

Diante impossibilidade de comparecimento do representante ministerial na 

audiência anteriormente agendada, tal como noticiado no Ofício nº 

27/2018/PJN, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o 

DIA 18 (DEZOITO) DE JULHO DE 2018, ÀS13H30MIN.

Renovem-se as intimações/comunicações, expedindo-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19224 Nr: 1118-38.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sampaio & Reis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601/MT

 Em cumprimento ao determinado na decisão de fl. 98, item III, impulsiono os 

autos intimando a parte executada, via DJE/MT, por meio de seu 

procurador legalmente constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 523, 

§1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42932 Nr: 1079-02.2013.811.0026

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Diversamente, caso negativo, INTIME-SE o requerente na pessoa de 

seu patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a localização do 

bem, bem como proceder com diligencias a fim localizar o endereço do 

requerido, dando efetivo prosseguimento ao feito.3.1. No mesmo prazo, o 

requerente deverá se manifestar quanto à hipótese de conversão do 

pedido de busca e apreensão/depósito em ação executiva, conforme 

dispõe o art. 4º do Dec. Lei nº 911/96.4. Decorrido o prazo do item 3 in 

albis, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o requerente pessoalmente e na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete.4.1. Enfatizo que, na intimação deverá constar a advertência de 

que A NÃO MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que 

dispõe o artigo 485, IV, do CPC.5. Transcorrido o prazo do item 5 sem 

manifestação, certifique-se e tornem-me os autos conclusos para 

sentença – Código 36. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3070 Nr: 514-29.1999.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena da Silva Adriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Donizete Adriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Matias de Oliveira - 

OAB:2226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Tendo em vista que o AR foi devolvido por endereço insuficiente, 

INTIME-SE a autora pessoalmente e na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, notadamente 

quanto ao cumprimento da decisão de fl. 74.

II. Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

III. Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19395 Nr: 1290-77.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVFdM, CAFdM, ERMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISS, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835/MS, Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830

 .3. Compulsando os autos, resta prejudicado o julgamento do feito, 

notadamente quando o denunciado a lide ITAÚ SEGUROS S/A não foi 

intimado para oferecimento de memoriais finais eis que o advogado Denner 

B. Mascarenhas Barbosa não encontra-se devidamente cadastrado no 

SISTEMA APOLO.Portanto, CONVERTO O JULGAMENTO DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA para determinar a intimação da denunciada a lide ITAÚ 

SEGUROS S/A para, nos termos da decisão de fl. 540, apresentar 

memoriais finais no prazo de 15 (quinze) dias. Após, TORNEM os autos 

conclusos para sentença. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43638 Nr: 1849-92.2013.811.0026

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanuza Sandra Athaide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor das certidões do Sr. Oficial de Justiça, e devido ao lapso 

temporal, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos 

intimando a parte autora via DJE/MT, por meio de seu procurador, para 

indicar endereço atualizado da parte autora, ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60390 Nr: 2567-50.2017.811.0026

 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): Angelo Guimarães Scarpatt, Osmar Scarpat, 

MARILIA SCARPATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, em face de 

OSMAR SCARPATT, ANGELO GUIMARÃES SCARPATT E MARILIA 

SCARPATT, ambos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos 

expostos na peça inicial.

O exequente juntou termo de acordo (Ref. 38), pugnando pela suspensão 

do feito até o seu cumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado à ref. 38, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 
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obrigação, em data provável de 15/12/2018, determinando-se a baixa do 

relatório estatístico e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49621 Nr: 1646-62.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DE OLIVEIRA SOUZA ME, Sidnei de 

Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes 

as em epígrafe, em que, entrementes, foi realizada audiência de 

conciliação/mediação pelo CEJUSC, restando esta exitosa.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado na ref. 29, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o cumprimento da obrigação assumida, postulando pela 

extinção do feito ou manifestar no que entender de direito.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53443 Nr: 1515-53.2016.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes 

as em epígrafe, em que, entrementes, foi realizada audiência de 

conciliação/mediação pelo CEJUSC, restando esta exitosa.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado na ref. 22, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o cumprimento da obrigação assumida, postulando pela 

extinção do feito ou manifestar no que entender de direito.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68954 Nr: 1972-17.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA DE OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. BANCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

ajuizou Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária.

Não obstante, à ref. 05, o requerente manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda, postulando pela sua extinção.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

Anoto ainda que, o pedido de desistência foi formulado antemão ao 

recebimento da inaugural.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Custas, se houver, pela parte autora.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59894 Nr: 2313-77.2017.811.0026

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia da Silva Crispim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dito isto, os Embargos devem ser rejeitados. Em que pese todo o 

esforço argumentativo da parte Embargante, reputo que o entendimento 

desta magistrada restou consignado e fundamentado na sentença 

proferida, mormente porque verificou que embora a busca e apreensão 

não tenha sido efetivada e consolidada a propriedade do bem, a parte 

autora atingiu seu intento em receber os valores vencidos, tendo a parte 

requerida reconhecido a mora. Com efeito, não se nota qualquer omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados através do 

aclaratório. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. 

REGIME DE OCUPAÇÃO. COBRANÇA DELAUDÊMIO. CABIMENTO. 

ALEGADA OMISSÃO ACERCA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. Impõem-se que sejam fixados 

honorários advocatícios em favor da União, tendo em vista a inversão dos 

ônus da sucumbência. ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. REGIME 

DE OCUPAÇÃO. TRANSFERÊNCIA ONEROSA DE IMÓVEL OCUPADO. 

COBRANÇA DE LAUDÊMIO. EXIGIBILIDADE. 1. Não há omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão 

embargado, o qual se encontra suficientemente fundamentado e em 

consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Os embargos de 

declaração, ainda que para fins de prequestionamento, apenas são 

cabíveis quando o julgado padecer de omissão, contradição ou 

obscuridade, nos termos do art. 535, I e II, do CPC, ou que nele contenha 

erro material. Embargos de declaração da União acolhidos, e os de Mário 

Dietrichrejeitados. (STJ – EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 

7519SC – Julgado em 19.04.2012. Ministro Humberto Martins). Em suma, 

por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, contradição ou 

erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os Embargos de 

Declaração opostos nos autos. É como decido! Ante o exposto, REJEITO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. CUMPRA-SE Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010016-54.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT0007002A (ADVOGADO)
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M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010016-54.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado, 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): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52959 Nr: 1749-48.2013.811.0088

 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: EDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para condenar o 

Município de Aripuanã-MT a indenizar a parte autora quanto aos valores 

referentes aos salários dos meses de agosto, setembro e outubro de 

2013; aos valores correspondentes à licença maternidade de 180 (cento e 

oitenta) dias; e a comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito 

em julgado desta sentença, o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta da trabalhadora, em consonância com os termos 

constantes desta decisão. Juros de mora a partir da citação. Quanto à 

correção monetária, os valores deverão ser atualizados pelo índice oficial 

de remuneração básica da caderneta de poupança, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 

10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, 

CPC. Sentença sujeita ao reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. 

Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do STJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, certifique-se o trânsito em 

julgado e, não havendo manifestação, arquive-se. Encaminhe-se cópia 

integral ao Ministério Público Estadual para que apure a legalidade da 

contratação efetuada, tendo em vista a alegação inicial de que a autora 

teria sido contratada verbalmente e, ainda, considerando que não houve 

apresentação de robusta documentação. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40451 Nr: 854-58.2011.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE KOVALSKI KIVIATKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE CLAYTON PETRY, 

ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, MARA HELENA 

SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida por Marlene 

Kovalski Kviatkovski Coelho, em face de Antonio Dirceu Domingos Deboni 

e outros.

O pedido de substituição do polo passivo foi indeferido. Na mesma 

decisão, foram determinadas diligências (fls. 256/257).

Às fls. 269, foi ordenada a suspensão do feito, ante o falecimento de uma 

das requeridas.

 Distribuiu-se o processo de habilitação código 54323, o qual foi julgado 

procedente. A sentença foi alvo de embargos declaratórios, rejeitados 

nesta data.

 Assim, traslade-se cópia da decisão proferida no processo código 54323 

para estes autos. Do mesmo modo, quando da ocorrência do trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos código 54323, deverá a Sra. 

Gestora Judiciária certificar e trasladar cópia de referida certidão para o 

presente processo.

 No mais, diga a parte autora sobre o pedido de fls. 293/294, em quinze 

dias.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28946 Nr: 3714-42.2005.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRAN PINHEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUZA LIMA 

FALCONI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Nacional em face de 

Luciran Pinheiro de Souza.

O executado requereu a extinção do feito, eis que sua dívida foi 

cancelada por remissão.

Por sua vez, a exequente também requereu a extinção da execução em 

razão da remissão concedida pela Lei 11.941/09.

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante a remissão 

da obrigação, com fulcro no artigo 794, II, do Código de Processo Civil, c/c 

o artigo 14 da Lei 11.941/08.

Sem custas e honorários advocatícios.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60311 Nr: 699-79.2016.811.0088

 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: CLAUDEMIR LEÃO ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. VIANA EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Intimação das partes para especificarem as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66426 Nr: 1488-44.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUCAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE LUCAS DE OLIVEIRA, Rg: 

25204122, Filiação: Eva de Oliveira, brasileiro(a), natural de Juina-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, por seu agente signatário, DENUNCIA JORGE LUCAS DE 

OLIVEIRA como incurso no artigo 129 § 9º, do Código Penal c/c Lei 
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11.340/06, requerendo que, autuada a presente denúncia, seja instaurado 

o devido processo legal.

Despacho: Vistos etc. Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de JORGE 

LUCAS DE OLIVEIRA, vulgo “Ratão”, eis que há provas indicativas da 

materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao 

acusado. Não é caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 

395. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 

dias, nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Defiro os itens “a” e “b” 

da cota Ministerial. Cumpra-se na forma requerida.Observem-se as 

disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se.Em razão do número reduzido de servidores 

na secretaria, sirva-se a presente como MANDADO DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e/ou OFÍCIO. Cumpra-se COM URGÊNCIA.Diligências 

Necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 13 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55016 Nr: 1563-88.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BRANDAO DE OLIEVIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Defiro o pedido de conversão da demanda em tela em ação de 

execução, devendo ser retificada a capa dos autos.Desde já, determino:1. 

Cite-se o executado para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Expeça-se 

mandado de citação ou carta precatória, conforme for o caso, no 

endereço indicado à fl. 44.1.1. Conste no mandado que o executado 

poderá opor embargos à execução no prazo de quinze dias, contado da 

juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, conforme artigos 914 e 915 do Código de 

Processo Civil. 1.2. Conste ainda que, no prazo de embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916). 1.3. O Oficial de 

Justiça deverá indagar a parte executada se existe proposta de acordo 

(art. 154, VI, NCPC).1.4. Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, ressaltando-se que “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” (art. 829, par. 2º).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51002 Nr: 1756-74.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o lapso temporal desde a propositura da demanda 

(outubro/2012), bem como o fato do requerente já ter atingido a 

maioridade, determino a intimação da parte autora, por seus advogados, 

para que manifeste eventual interesse no prosseguimento do feito ou 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54959 Nr: 1511-92.2014.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Perante o exposto, julgo PROCEDENTE o presente pedido e decreto o 

divórcio de ROSENI GOMES PINTO SILVA e LOURIVALDO DOS SANTOS 

SILVA, com fulcro no art. 226, § 6º, da CF/88 e art. 40 da Lei n. 

6.515/77.Outrossim, DECRETO A EXTINÇÃO do processo com resolução 

do mérito, fundado no art. 487, inc. I, do CPC.Oficiem-se aos Cartórios 

competentes para as averbações necessárias.Anote-se que a parte 

autora voltará a chamar-se ROSENI GOMES PINTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 11345 Nr: 1838-86.2004.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI PAULO DEMICHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR DEMICHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido do inventariante de fls.112, devendo os autos serem 

remetidos ao Contador Judicial, para que realize o cálculo das custas 

remanescentes.

Intimem-se as Fazendas Públicas Municipal e Estadual, para que se 

manifestem quanto ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 

– ITCMD.

Após, intime-se o inventariante, na pessoa de seu advogado, para que 

requeira o que lhe for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29858 Nr: 526-07.2006.811.0088

 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: VLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: antonio fraccaro - OAB:, 

NILTON CESAR RIOS - OAB:OAB 1795/RO

 Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, e 

declaro ELISMAR NEVES FERREIRA genitor de JHENIFER LOPES, que 

passará a chamar-se JHENIFER LOPES FERREIRA, condenando, ainda o 

requerido ao pagamento de pensão alimentícia na proporção de 33% 

(trinta e três por cento) do salário mínimo nacional, que deverá ser feito 

mediante recibo ou depósito na conta bancária indicada na petição de fl. 

282, todo dia 10 de cada mês, assim resolvido o mérito do processo (CPC, 

487, I).Sem custas e honorários advocatícios, ante o deferimento da 

gratuidade da justiça.Após o trânsito em julgado desta sentença, 

expeça-se o competente mandado de retificação do registro de 

nascimento da autora, incluindo-se o patronímico do genitor, fazendo 

constar o nome da requerente como JHENIFER LOPES FERREIRA e os 

nomes dos ascendentes desta última como avós paternos.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, 

arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53891 Nr: 541-92.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE TICE KUROYANAGI, ESPOLIO DE 

TAMOTSU KUROYANAGI, LAURO MITUO KUROYANAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FELIX DA SILVA, KATIA CILENE 

GALEANO DA SILVA, VILMAR ANTONIO MISSIO, ROSELI MARIA MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7.825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Vistos,

Antes de homologar o acordo, intimem-se as partes para que tragam aos 

autos a cópia atualizada da matrícula nº 1792, livro 2, do Cartório de 

Registro de Imóveis de Aripuanã.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52613 Nr: 1397-90.2013.811.0088

 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: ELAINE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança c/c pedido liminar, 

impetrado por Elaine Alves de Sousa em face do Município de 

Aripuanã.Relata a impetrante, em síntese, que embora tenha sido 

classificada em concurso público para o cargo efetivo de Professor no 

Município de Aripuanã, objeto do edital nº 001/2010, cujo resultado já fora 

homologado, ainda não foi convocada para assumir a vaga.Afirmou que 

ficou classificada em 77º lugar e que o edital previa 52 (cinquenta e duas) 

vagas para o cargo de professor.Argumentou que ainda não foi 

convocada e que, em vez disso, a autoridade coatora estaria, por meio de 

testes seletivos, promovendo contratações temporárias, sob a forma de 

prestação de serviços para citado cargo.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22781 Nr: 3-73.1998.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHINIKOSKI & CHINIKOSKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VÍRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:não consta

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de 

fls.117, intime-se novamente a parte exequente, para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29020 Nr: 3656-39.2005.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BOA VENTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do Município 

de Aripuanã em face de Madeireira Boa Ventura Ltda.

A exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (fl.57).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela 

exequente, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo 

Civil.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38712 Nr: 1417-86.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 

DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIPUANÃ AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DANTAS CASILLO 

GONÇALVES - OAB:SP/147.935, LIDELAINE CRISTINA GIARETTA - 

OAB:173.036, THIAGO DIAS DE AMORIM - OAB:287.715

 Vistos.

Intime-se a Exequente para que apresente memória de cálculo do débito, 

ou requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Após, concluso para análise do pedido retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 31400 Nr: 2042-62.2006.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O INST. BRASILEITO DO MEIO AMBEINTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.E. DENARDI DA SILVA & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se novamente a Exequente para que apresente memória de cálculo 

do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, concluso para análise do pedido retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 32795 Nr: 1318-24.2007.811.0088
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURY PAULO KLAUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Diante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, com esteio no 

art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório formulado 

na petição inicial.Por consequência, condeno a parte embargante ao 

pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente 

acrescida de juros de mora, na ordem de 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 

161, § 1º do CTN), a contar da 1º apresentação à instituição financeira, 

em cada cártula e atualização monetária pela média aritmética simples dos 

índices INPC e IGP-DI, ambos com incidência a partir da data da emissão, 

estampada em cada cártula.CONDENO, ainda, a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes 

os quais fixo em 10% sobre o valor principal da condenação.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54423 Nr: 1033-84.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 37, o Estado de Mato Grosso 

requereu que seja realizado novamente o ato de citação, tendo em vista 

que a carta precatória itinerante cível não foi acompanhada pela planilha 

de cálculos do exequente e cópias das certidões de honorários.

Diante disso, CHAMO O FEITO À ORDEM, e determino que a Fazenda 

Pública seja citada novamente para opor embargos, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50380 Nr: 1098-50.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DA SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A princípio, anote-se no sistema processual informatizado, bem como na 

capa dos autos o nome da advogada Dra.Louise Rainer Pereira Gionédis.

Deixo por ora de analisar o pedido de fls. 98/100, e determino a intimação 

da parte exequente a fim de que informe nos autos, o nome da mãe, data 

de nascimento ou número do título de eleitor da executada, a fim de que se 

possa efetuar a busca com mais eficiência, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de indeferimento.

 Após, com a vinda da informação venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50781 Nr: 1519-40.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA KELLY DE ARAUJO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A princípio, cadastrem-se os advogados substabelecidos Dr. Gustavo R. 

Góes Nicoladelli e Dra. Fabiula Müller Koening.

No mais, considerando que houve o substabelecimento de novos patronos 

no dia 19/03/2018 e a última intimação da parte autora ocorreu em 

14/11/2016, intime-se novamente a exequente, por meio de seus 

advogados, para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 70-76.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial promovida pelo Banco do Brasil 

S/A em face de Marinalva Maria dos Santos.

O exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (fls.88/89).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas remanescentes. 

Honorários advocatícios na forma acordada entre as partes.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55864 Nr: 2280-03.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR DE OLIVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo de suspensão de 60 dias, 

deferido na ref. 64, isto exposto intimo a parte autora para que diga o que 

de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51818 Nr: 549-06.2013.811.0088

 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: AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/RJ, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:16.227/A/MT, WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor 

para:a) condenar o réu ao pagamento, de forma simples, a devolver os 

valores descontados indevidamente da aposentadoria do autor, no 

montante a ser comprovado documentalmente quando da liquidação da 

sentença, com juros de 1% ao mês e atualizados pela média dos índices 

INPC-IBGE, ambos a contar de cada desconto;b) condenar o réu ao 

pagamento de danos morais ao autor, no montante de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros 
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de mora de 1% a partir do evento danoso, ou seja, do primeiro desconto 

indevido. Condeno, ainda, o banco requerido ao pagamento das custas 

processuais e aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpram-se 

as demais disposições da CNGC.Diligências Necessárias.Transitado em 

julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54297 Nr: 921-18.2014.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA TEREZINHA SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado já certificado (fl. 56), CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria quanto ao cumprimento integral da sentença de fls. 47/49.

Em caso POSITIVO, desapense-se os autos em tela e arquive-os com as 

baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-48.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELVAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO SEBASTIAO LEANDRO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar informando o 

endereço atualizado do requerido, tendo em vista o cumprimento negativo 

de citação no ID 14196514, ou que requeira o entender por direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70659 Nr: 1163-96.2018.811.0100

 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: EIBB, JPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em tempo, RETIFICO a sentença à ref.: 4 deste feito, para fixar a título de 

honorários advocatícios para a causídica Dra. THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT, OAB/DF n.º 35.730, o importe de 5 (cinco) URH’s, por sua atuação 

no feito.

Oportunamente, determino ainda, o cumprimento integral da decisão 

prolatada à ref.: 4.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta 

decisão/determinação como mandado/título executivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71385 Nr: 1633-30.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDE CARLOS PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:21998-O

 Vistos etc.

Cumpra -se  a  o rdem de  so l t u ra  p ro fe r i da  no  HC 

1007400-41.2008.8.11.0000, colocando o réu em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso.

Determino ainda que seja cientificando o réu das medidas cautelares 

impostas, sob pena de nova decretação de prisão, em caso de 

descumprimento.

Intimem-se o réu, o MP e a defesa técnica.

Serve a presente decisão como alvará de soltura/mandado/carta 

precatória/termo de compromisso.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81492 Nr: 652-71.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 “Vistos. 1. Tendo em vista a ausência justificada do parquet, que 

encontra-se de atestado médico, resta prejudicada a presente solenidade, 

razão pela qual redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

29 de agosto de 2018, às 15:00 horas. 2. Ciência ao Ministério Público. 3. 

Intimem-se. 4. Diligências necessárias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54217 Nr: 796-16.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA LODI RISSINI, IVANILDO 

ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB/MT 

2621

 “Vistos. 1. Considerando a impossibilidade da escolta do réu conforme 

ofício de fls. 256, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 14 de agosto de 2018, às 11:00 horas. 2. Intime-se. 3. Ciência ao 

Ministério Público. 4. Diligências necessárias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80736 Nr: 1077-35.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.094-A, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878

 Vistos.1. (...) DECIDO. (...) Considerando a fundamentação acima 

exposta, resta cabível a concessão da liberdade provisória sem fiança, 

sob as condições dos artigos 327 e 328 do CPP, acompanhada de outras 
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medidas cautelares, como prevê o artigo 350 do CPP. Por todo o exposto, 

considerando a aplicação da nova lei, com base nos artigos 312, 316, 319, 

I e IV, e 350, todos do Código de Processo Penal: a) REVOGO a prisão 

preventiva do réu EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO, e por força do 

artigo 321 do CPP, CONCEDO ao acusado a liberdade provisória sem 

fiança, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO.b) 

APLICO as seguintes medidas cautelares:b.1) comparecimento periódico 

em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades. Para tanto, 

depreque-se o comparecimento mensal para a Comarca de residência do 

acusado.b.2) proibição de ausentar-se da Comarca de Sinop por mais 15 

(quinze) dias;b.3) proibição de manter contato com as vítimas e o corréu 

Juarez.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do denunciado, salvo 

se por outro motivo esteja preso, cientificando-o com relação às medidas 

cautelares impostas.Por ocasião da soltura do preso, deve ser registrado 

no mandado (ou carta precatória) o endereço onde o denunciado irá 

residir.Cientifique-se o réu de que o não cumprimento de qualquer das 

condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos 

termos dos artigos 282, § 4º e 312, parágrafo único, ambos do CPP. 2. 

Intimem-se.3. Ciência ao Ministério Público.4. Diligências necessárias. 

Cláudia, 13 de julho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90661 Nr: 943-66.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAROESTE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, 

FLAVIANE SIMONE DEPRA, ALEX DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista ao exequente para 

manifestação acerca da devolução do mandado de citação ref.14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90649 Nr: 942-81.2016.811.0101

 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: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C DE O BASTOS CARVOARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:OAB/SP 71.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da devolução da Carta 

de Citação sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89904 Nr: 581-64.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM, JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado dos réus para 

apresentação de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92488 Nr: 2017-58.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME, FRANCIELI 

VILLELA DA SILVA, EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92334 Nr: 1927-50.2016.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVING PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA ME, 

FLEXDECK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSY JHONNY SILVA SANTOS, LOURIVAL 

CALIXTO, JOSÉ MERIAN COSTA, réus que porventura não sejam 

localizados ou identificados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, para 

retirar o Edital de Citação dos RÉUS QUE PORVENTURA NÃO SEJAM 

LOCALIZADOS OU IDENTIFICADOS, o qual encontra-se expedido, para 

fins de publicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80141 Nr: 449-46.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUNKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Intimação do advogado Adriano Bulhões dos Santos, OAB/MT n° MT8182 

para DEVOLUÇÃO, “NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS”, dos presentes autos 

que encontram-se em carga com Vossa Senhoria e que até a presente 

data não foram devidamente devolvidos. Outrossim, informo que caso os 

autos não sejam devolvidos no prazo estipulado, serão tomadas as 

medidas previstas na CNGC-GJ/MT – Art. 431, Seção 10 do Capítulo II e 

seguintes, “O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos 

de devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa."

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000052-57.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BOTELHO DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 11/09/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL
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Processo Número: 1000053-42.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BOTELHO DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 11/09/2018 às 15:20 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000042-13.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEIER HOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SASSI (REQUERIDO)

L G DA SILVA SASSI TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 18/09/2018 às 13:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000043-95.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEIER HOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER VALTRICK (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 18/09/2018 às 13:50 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000049-05.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL NUNES DE LARA (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 18/09/2018 às 14:20 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000050-87.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL NUNES DE LARA (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 18/09/2018 às 14:40 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000056-94.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR LAZZERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 18/09/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000054-27.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TACIMARA BENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 02/10/2018 às 13:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000059-49.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELLE PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 02/10/2018 às 13:50 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000058-64.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELLE PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 02/10/2018 às 14:10 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000061-19.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SCHEFFLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CLAUDIA S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 02/10/2018 às 14:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000062-04.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BARILI (REQUERENTE)

DIANA LOEFF BARILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 02/10/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64927 Nr: 361-25.2014.811.0105

 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): Rosangela Baumann dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com espeque nos art. 921, I e 922, caput, ambos do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 12 meses.

FINDO o prazo da suspensão, INTIME-SE para impulsionar o feito em 05 

dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66103 Nr: 1422-18.2014.811.0105

 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): Clemente Alves Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alesandro da Cruz Polveiro - 

OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o teor de certidão retro, ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63176 Nr: 576-35.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Alves Pinheiro

 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 etc.

Considerando o certificado às fls. 41, EXPEÇA-SE a respectiva requisição 

de pagamento, fazendo-o na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito, nos termos do art. 910, §1º do CPC.

Com o levantamento dos valores, INTIME-SE a requerente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado 

como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63932 Nr: 1340-21.2013.811.0105

 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: Lourisvaldo Bispo de Novaes

 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.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SEaparte executada, na pessoa de 

seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66360 Nr: 1631-84.2014.811.0105

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta senda, premente se faz a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, IV, do 

CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais.Descabe condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32983 Nr: 1449-45.2007.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS, PGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE LISE - 

OAB:OAB/AM5.053

 Vistos.

INTIME-SE como requerido à fls. 130.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63933 Nr: 1341-06.2013.811.0105

 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: Anita Rosa de Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36238 Nr: 2483-21.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanildo Alves dos Santos, Gilvan de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Cristina Medeiros - 

OAB:9.831, Júlio Cesar Pilegi Rodrigues - OAB:7.437/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. MANTENHAM-SE os 

autos conclusos para prolação de sentença.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65301 Nr: 715-50.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇO certidão de honorários em favor do advogado dativo que autuou 

neste processo, fixando estes em 8 UHR.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64486 Nr: 1895-38.2013.811.0105

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Candioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.CONDENO ao pagamento de 

custas processuais.Descabe a condenação de honorários advocatícios 

de sucumbência, eis que o réu não constituiu advogado dativo.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66489 Nr: 1733-09.2014.811.0105

 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): ALZIRA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 Vistos.

Diante da discordância das partes no que toca ao valor exequendo, 

REMETAM-SE os autos à Contadoria do Juízo para que elabore cálculo da 

dívida, atentam-se aos parâmetros fixados na Sentença/Acórdão.

Após, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77437 Nr: 786-47.2017.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAV, JAdMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos;

 CUMPRA-SE sentença retro.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61475 Nr: 544-64.2012.811.0105

 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): Lorival da Silva Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a substituição processual requerida às fls.96/97.

Assim, atualize-se junto ao sistema Apolo a alteração do polo ativo e do 

procurador da parte autora.

No mais, INTIME-SE o exequente para impulsionar o feito no prazo de 05 

dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31545 Nr: 1938-19.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Diante da discordância das partes no que toca ao valor exequendo, 

REMETAM-SE os autos à Contadoria do Juízo para que elabore cálculo da 

dívida, atentam-se aos parâmetros fixados na Sentença/Acórdão.

Após, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 05 dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65137 Nr: 563-02.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRGF, BAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE a parte autora para junte aos autos CPF da parte requerida, 

informação sem qual não é possível diligenciar junto aos sistemas de 

busca de endereço.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37174 Nr: 1011-48.2009.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada para que se manifeste no prazo de 05 dias 

quanto ao petitório de fls. 142/144.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61997 Nr: 1066-91.2012.811.0105

 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): LEVI ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 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.

Descabe pagamente de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

PROCEDA-SE com as baixas de eventuais constrições.

OFICIE-SE como requerido.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34117 Nr: 106-77.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Ferreira de Souza, Hércules Dorrigo 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE a parte requerente para que no prazo de 05 dias se manifeste 

quanto ao teor da certidão de fls. 123.

Após, DÊ-SE vista do autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63635 Nr: 1042-29.2013.811.0105

 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: Sebastião Augusto de Oliveira

 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.

INTIME-SE a parte requerente quanto teor da contestação juntada aos 

autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65023 Nr: 453-03.2014.811.0105

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Reginaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o autor para impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33861 Nr: 2393-47.2007.811.0105

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Ferreira de Souza, Hércules Dorrigo 

Martins, JF Mecânica e Auto Peças Ltda - JF Diesel - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE a parte requerente para que no prazo de 05 dias se manifeste 

quanto ao teor da certidão de fls. 120.

Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-58.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Segundo o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, os processos que 

tramitam pelo Juizado Especial Cível se extinguem quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo. Embora 

devidamente intimado para comparecer a audiência de conciliação, a parte 

autora deixou de fazê-lo, tampouco justificou sua ausência, razão pela 

qual é de se ver a extinção da ação, sem resolver o mérito. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, JULGO extinta a 

ação, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABE CONDENAÇÃO ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, em 

observância ao art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, 

proceda a serventia a baixa definitiva e o arquivamento dos autos digitais. 

P.R.I.C. Colniza, 15 de maio de 2018. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-58.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Segundo o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, os processos que 

tramitam pelo Juizado Especial Cível se extinguem quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo. Embora 

devidamente intimado para comparecer a audiência de conciliação, a parte 

autora deixou de fazê-lo, tampouco justificou sua ausência, razão pela 

qual é de se ver a extinção da ação, sem resolver o mérito. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, JULGO extinta a 

ação, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABE CONDENAÇÃO ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, em 

observância ao art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, 

proceda a serventia a baixa definitiva e o arquivamento dos autos digitais. 

P.R.I.C. Colniza, 15 de maio de 2018. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000062-26.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DOS SANTOS LIMA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as 

provas que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide). Quanto à análise da pertinência das provas 

especificadas, convém desde logo colacionar o ensinamento de Moacyr 

Amaral Santos, para quem, “propostas as provas, o juiz deve resolver 

sobre a sua admissibilidade. As provas propostas passarão por um 

exame preventivo, visando ao indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou 

que visem à demonstração de fatos por meios inadequados ou 

inadmissíveis. Pode-se dizer que a admissão da prova é o momento da 

avaliação preventiva de sua utilidade” (in Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 1.994 pág. 276). Na esteira 

desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o entendimento de que, 

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121). Após, tornem os 

autos imediatamente CONCLUSOS. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colniza, 15 de maio de 2018. (ASSINADO DIGITALMENTE) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000062-26.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DOS SANTOS LIMA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as 

provas que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide). Quanto à análise da pertinência das provas 

especificadas, convém desde logo colacionar o ensinamento de Moacyr 

Amaral Santos, para quem, “propostas as provas, o juiz deve resolver 

sobre a sua admissibilidade. As provas propostas passarão por um 

exame preventivo, visando ao indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou 

que visem à demonstração de fatos por meios inadequados ou 

inadmissíveis. Pode-se dizer que a admissão da prova é o momento da 

avaliação preventiva de sua utilidade” (in Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 1.994 pág. 276). Na esteira 

desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o entendimento de que, 

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121). Após, tornem os 

autos imediatamente CONCLUSOS. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colniza, 15 de maio de 2018. (ASSINADO DIGITALMENTE) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-53.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)
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RSO CALCADOS LTDA (REQUERIDO)
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80897 Nr: 2648-53.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS Comercio de Madeiras
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar o autor do fato acerca da designação de 

audiência para o dia 03/08/2018, às 18h20min (f. 29).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64955 Nr: 388-08.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivania Falcão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermando João Thiesen 

Filho - OAB:21552-B/SC

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar o autor do fato acerca da designação de 

audiência de conciliação constante à f. 35, para o dia 03/08/2018, às 16h.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35432 Nr: 284-39.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRAEL SANCHES SANTIAGO, CLEUZA 

ALEXANDRE DA CRUZ SANTIAGO, JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659-b

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que fique ciente da 

audiência designada no despacho de fls. 263.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32530 Nr: 655-71.2009.811.0099

 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: GERALDO IVO FRIEDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RANZAN, MARILENE GAYESKI 

RANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5.453/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR GRINCHPUM 

ARRUDA - OAB:32845/RS

 Quanto ao pleito de prorrogação do prazo para atribuir valor correto à 

causa e proceder ao pagamento das custas corretamente, indefere-se, já 

que transcorrido enorme lapso temporal.

 Com a notícia do falecimento de um dos requeridos, deve haver 

providência por parte da requerente (art. 313, I e §2º, I, do CPC).

Além disso, deve a parte-requerida regularizar a representação, juntando 

procuração, bem como, após, isso, complementar o pleito de 

reconvenção, devendo atribuir o valor pretendido (art. 292 do CPC).

Por isso, à SECRETARIA:

1.INTIMAR a parte-autora/reconvinda e a parte-requerida/reconvinte para 

se manifestarem e atenderem ao acima mencionado, tendo a parte-autora 

o prazo de 10 dias para regularizar o valor da causa, com seus 

consectários;

2.INTIMAR o advogado que assina a Inicial, dando ciência a ele acerca da 

revogação do mandato;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35992 Nr: 847-33.2011.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para apresentar 

alegações finais no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77393 Nr: 3769-37.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPP, NFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDA PEREIRA PILLON, Filiação: 

Aldenicy Matias da Silva e Pedro Eugenio Pillon, natural de Juína-MT, 

convivente e atualmente em local incerto e não sabido NELSON 

FRANCELINO LIMA, Cpf: 03777208108, Filiação: Helena Francelino Lima e 

João Rodrigues Lima, data de nascimento: 09/02/1989, natural de 

Juína-MT, convivente. 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 NOS 

TERMOS DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITAS..

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM ANÁLISE 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERIDO o benefício 

da justiça gratuita, ficam isentas as partes do pagamento das custas. 

Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a perda da 

condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do CPC.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR o Termo 

de Guarda Definitiva da menor, em favor de ALDENICY MATIAS DA SILVA, 

salientando-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece 

que a guarda é instituto precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, 

conforme a alteração das circunstâncias de fato;2.INTIMAR as 

partes;3.CIENTIFICAR o Ministério Público. Nomeado como Defensor, 

fixam-se como honorários advocatícios ao advogado MATEUS 

GONÇALVES DA SILVA – OAB/MT n° 21.384, o valor de 05 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos 

praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar.Cumprir.Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de abril de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 13 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78027 Nr: 4139-16.2017.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDICE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição ajuizada por VALDICE SOUZA DOS SANTOS contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pleiteando a 

concessão de benefício da aposentadoria rural por idade.

Sustenta, na Inicial, ter satisfeito os requisitos necessários para a 

concessão, juntando documentos que indicariam tal cenário:

 i. Certidão de Nascimento (05/10/1961);

ii. Certidão de nascimento do companheiro e Declaração de União Estável;

iii. Documento do INCRA indicando o companheiro como beneficiário do 

PNRA;

iv. Contrato de concessão de uso (INCRA), em nome do companheiro 

(2012);

v. Cartão de Saúde do companheiro, indicando a profissão de agricultor;

vi. Cartão de Saúde, indicando a profissão de agricultora;

vii. Notas fiscais/recibos indicando compra/venda de produtos/serviços de 

atividade rural (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), majoritariamente em nome do 

companheiro;

viii. Contas de Luz em Zona Rural (em nome do companheiro), 

2012/2013/2014/2015/2017;

ix. Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cotriguaçu 

indicando a profissão de agricultora (2000 a 2017);

Recebida a Inicial, sem concessão de tutela antecipada.

 Contestação e impugnação apresentadas.

Audiência de instrução realizada.

 Alegações finais da parte-autora em audiência.

 Preclusa a possibilidade de alegações finais em audiências pela 

requerida, pois não compareceu.

É o que parece relevante relatar.

 II FUNDAMENTAÇÃO

II.1 PRELIMINARES

 A questão da prescrição aventada é irrelevante, pois o requerimento 

administrativo NÃO foi feito há mais de cinco anos do ajuizamento.

 II.2 MÉRITO

A concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

exige o preenchimento de três requisitos legais:

 a. idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 

7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1.º, da Lei nº 8.213/91);

 b. carência, traduzida no efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei nº 

8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida no artigo 

142 da mesma lei;

 c. a condição de empregado prestador de serviço de natureza rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, ‘a’), ou de 

trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 

11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII).

II.2.1 Da idade

 A requerente nasceu em 05/10/1961, ou seja, atingiu a idade mínima para 

se aposentar 2016, conforme se infere dos documentos pessoais 

juntados com a inicial, cabendo-lhe, portanto, demonstrar o início de prova 

documental (“material”) corroborada com a prova testemunhal do efetivo 

exercício da atividade rural, pelo prazo equivalente à carência de 180 

meses (conforme Tabela do art. 142 da Lei 8.213/91).

II.2.2 Da carência

 No que tange à carência, deve a requerente demonstrar o exercício da 

atividade rural na condição de segurado especial pelo período 

correspondente, à luz do artigo 142 da Lei nº 8.213/91, na data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria) (AC nº 

2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), 

DJ de 28/06/2007, p. 34).

 Nesse tema, consoante o artigo 55, §3º, da Lei 8.213/91, a comprovação 

do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando baseada em início 

razoável de prova material, contemporânea à época dos fatos alegados, 

não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo o período 

equivalente à carência do benefício (Enunciados 14 e 34 da Súmula da 

Turma Nacional de Uniformização), devidamente corroborada por prova 

testemunhal produzida em juízo, se necessário.

 No caso, a requerente juntou como início de prova material fotocópia dos 

seguintes documentos:

i. Certidão de Nascimento (05/10/1961);

ii. Certidão de nascimento do companheiro e Declaração de União Estável;

iii. Documento do INCRA indicando o companheiro como beneficiário do 

PNRA;

iv. Contrato de concessão de uso (INCRA), em nome do companheiro 

(2012);

v. Cartão de Saúde do companheiro, indicando a profissão de agricultor;

vi. Cartão de Saúde, indicando a profissão de agricultora;

vii. Notas fiscais/recibos indicando compra/venda de produtos/serviços de 

atividade rural (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), majoritariamente em nome do 

companheiro;

viii. Contas de Luz em Zona Rural (em nome do companheiro), 

2012/2013/2014/2015/2017;

ix. Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cotriguaçu 

indicando a profissão de agricultora (2000 a 2017);

x. Requerimento administrativo (07/06/2017)

 Com efeito, os documentos juntados constituem início razoável de “prova 

material” da condição de rurícola da parte-autora, considerando o 

conteúdo neles encontrado.

 Igualmente, vale destacar que a prova material exigida não precisa ser 

exaustiva, correspondente a todo o período de carência, bastando que 

seja razoável, que estabeleça delineamento fático de confirmação do 

alegado, não podendo deixar de ser sublinhado entendimento relacionado 

à dificuldade da construção probatória em casos como o debatido 

(Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 

02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da 

Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185).

 Não por outro motivo que a ilustre Desembargadora Federal Neuza Alves, 

relatora nos autos de n. 2007.33050001263, ao fundamentar seu voto 

argüiu: “é firme a linha de precedentes nesta Corte e no STJ no sentido de 

que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para período 

de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado 

por segura prova testemunhal” (AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª 

Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), 

Segunda Turma, julg. em 02/10/2006).

 Dos documentos juntados, extrai-se a comprovação de vínculo com a 

atividade rural nos anos de 2000 a 2017 (18 anos).

 Já nas provas testemunhais, tem-se o seguinte.

 Em depoimento pessoal, narrou a parte-autora que mora em sítio desde 

2000, isso na Vicinal 24, Sítio Colina Verde, ficando próximo ao Distrito de 

Nova União. O sítio é do INCRA. O tamanho é 21 alqueires. Mora com 

Geraldo, companheiro da autora desde 1992.

 Lá planta cacau, arroz, feijão, milho, mandioca, banana. Cria porco, 

galinha, cachorro, algumas vacas. Não possui maquinário. Não possui 

funcionário.

 A testemunha ÂNGELA disse que conhece a Requerente desde 2000. 

Chegou essa época no sítio, o qual fica na Linha 14, próximo ao Distrito de 

Nova União. Já viu Valdice trabalhando no sítio. Ela possui um 

companheiro de nome Geraldo Henrique, estando juntos desde quando os 

conhece. No sítio eles colhem cacau. Eles têm criação de porco e galinha. 

O sítio deles, pelo que imagina, possui 21 alqueires. Não possuem 

empregado. Não possuem maquinário.

 A testemunha JOÃO FERREIRA disse que conhece a Requerente desde 

2001/2. Desde essa época ela é casada com Geraldo. Conheceu-os no 

sítio, o qual fica na Linha 14, próximo ao Distrito de Nova União. É um sítio 

do INCRA, que passou para o pessoal. Já viu Valdice trabalhando na roça. 

No sítio eles colhem cacau. Eles têm criação. O sítio deles, pelo que 

imagina, possui 21 alqueires. Não possuem empregado. Não possuem 

maquinário.

 A testemunha JOÃO FERREIRA disse que já viu Valdicer colhendo cacau. 

No mais, narrou cenário semelhante ao delineado pelas demais 

testemunhas.

 Não passa desapercebido que os documentos juntados, em sua grande 
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maioria, trata-se de vinculação com o companheiro da requerente. Não 

obstante isso, tal fato não prejudica o reconhecimento do tempo, tendo em 

vista que é perfeitamente possível (e, nesse caso, de rigor) a extensão 

das conclusões a partir dos documentos de um companheiro para outro.

 Do cotejo da prova testemunhal com a documental, o que se tem é o 

trabalho rural em situação de economia familiar desde 2000 até 2017.

 Do que se angariou, portanto, conclui-se que o período de carência (180 

meses) foi comprovado.

 II.2.3 Da qualidade de segurado especial

 A interpretação do art. 11, VII e §1º, da Lei 8.213/91 deve ser feita com 

conclusão que privilegie uma pequena parcela de pessoas, colocando-as 

numa situação excepcional, já que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a Previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n. 8.213/91).

 Com efeito, a economia familiar se entende como o trabalho em harmonia 

com a presença de membros familiares para subsistência, com mútua 

dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente de 

empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego maquinários 

agrícolas no cultivo da terra.

 A produção probatória testemunhal delineou que a parte-autora trabalhou 

na condição de trabalhador rural, na qualidade de segurado especial, pelo 

tempo necessário para adquirir o direito pleiteado, isso do requerimento 

administrativo (07/06/2017).

 II.2.4 Conclusão

 Portanto, a atividade probatória, aliada à argumentação calcada no 

ordenamento jurídico, caminham no sentido de que foi comprovado o 

conjunto de requisitos para a concessão do benefício pleiteado.

II.3 TUTELA ANTECIPADA

No tocante à antecipação de tutela em sentença, entende-se possível, em 

tese.

 No caso concreto, deve ser deferido o pleito, a título de tutela de 

urgência, tendo em vista a presunção de que se mostra imprescindível 

para o sustento da parte-autora.

 Portanto, deve o INSS implementar o benefício, relegando-se a discussão 

sobre os atrasados para momento processual posterior.

 III DISPOSITIVO

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de VALDICE SOUZA 

DOS SANTOS , CPF 629.724.482-00, no valor de um salário mínimo 

mensal, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (07/06/2017), COM A COMPENSAÇÃO CASO 

HAJA (TENHA HAVIDO) O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO NÃO CUMULÁVEL 

concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 Concedida a tutela antecipada, deve o INSS implementar o benefício em 

até 30 dias (a contar da intimação desta sentença), devendo encaminhar 

HISCRE confirmando a implementação.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

 No tocante à AOS VALORES ATRASADOS, devem ser observados os 

critérios estabelecidos na decisão do STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando 

assim o cenário:

 i. Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados 

pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir da Lei 

11.430/06 (09/2006);

ii. No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os cálculos devem seguir os 

critérios constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 29/06/2009), sendo que, a 

partir daí, deverão ser adotados os critérios de juros estabelecidos no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009 (índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança).

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado da 

Seção Previdenciária do TRF e do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

111 da Súmula do STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

 DEIXA-SE DE CONDENAR o INSS ao pagamento dos emolumentos, 

despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda, ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, da Lei 

8.620/93 c/c o art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.

 Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando que o valor devido se 

fixará em patamar abaixo de 1000 salários mínimos, de se aplicar o art. 

496, §3º, I, do CPC/15, não sendo o caso de ser remetido o processo ao 

TRF da 1ª Região, consoante entendimento exposto em julgamento da 

própria corte (TRF-1 - REO: 0031178-93.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2017, 2ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 24/05/2017 e-DJF1).

 Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimar o INSS.

 Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumprir.

 Tópico síntese do julgado ? a) nome do segurado: VALDICE SOUZA DOS 

SANTOS; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda 

mensal atual: 01 salário mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 

07/06/2017; e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do 

início do pagamento: a depender da intimação do INS; g) prazo para 

cumprimento da presente decisão: 30 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32530 Nr: 655-71.2009.811.0099

 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: GERALDO IVO FRIEDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RANZAN, MARILENE GAYESKI 

RANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5.453/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR GRINCHPUM 

ARRUDA - OAB:32845/RS

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33443 Nr: 1540-85.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE CAMPOS MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO DE CAMPOS MENEZES, Cpf: 

85139335115, Rg: 726586-7, Filiação: Antonio Menezes e Maria de 

Campos Menezes, data de nascimento: 02/11/1972, brasileiro(a), natural 

de Salto do Céu-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela 

prescrição da pena em abstrato, quanto às infrações penais indicadas no 

art. 147 do CP, SUSPENDEM-SE o PROCESSO e o CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL em relação à infração penal do art. 15 da Lei 10826/03, 

isso quanto ao acusado PAULO DE CAMPOS MENEZES.Por tudo isso, à 

SECRETARIA:A.Publicar a sentença (a qual deve ser entendida como 

resolutiva parcial de mérito), intimando o acusado por edital;B.Após, 

arquivar provisoriamente o processo (art. 1349 da CNGC), encaminhando 

conclusos quando do comparecimento/encontro do acusado ou da 

efetivação da prescrição, o que ocorrer primeiro;C.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cotriguaçu/MT, 19 de 

fevereiro de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

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, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 23 de outubro de 2017

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33993 Nr: 413-78.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:228516/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487/A

 Houve procura via Bacenjud. Aguarda-se a resposta. Neste momento já 

se aproveita para novamente intimar o patrono do acusado, tanto por 

conta das ausências nas audiências anteriores quanto para, querendo, 

manifestar-se no sentido de ser ainda o patrono do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34537 Nr: 956-81.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Em que pese a indicação de que houve o interrogatório da acusada (fl. 

132), não se encontrou mídia contendo a oitiva. Procurou-se no "HD 

externo (backup), mas também não se encontrou.

 Assim, embora até haja menção ao interrogatório da acusada em sede de 

alegações finais, não se podendo seguir com a falta, à SECRETARIA:

1.CERTIFICAR se há ou não a juntada/entrega de mídia contendo o ato;

2.Não havendo, INTIMAR a Defesa e a acusada, isso para se 

manifestarem, especialmente para indicarem interesse em outro (se é que 

houve um) interrogatório;

3.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 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, Eladio Miranda Lima Oab MT - 

OAB:13.242-A MT, 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

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes. Por 

consequência, JULGA-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.Por isso, à 

SECRETARIA:i.INTIMAR as partes;i i .Após, arquivar.Publ icar. 

Intimar.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias e anotações de praxe.Cotriguaçu/MT, 15 de 

julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30121 Nr: 221-19.2008.811.0099

 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): ANGELO AGROINDUSTRIA LTDA - ME, 

ELIZABETE FIALHO, CARLOS ANGELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Embora conste Certidão referente à citação (28/05/2018), não se 

encontrou no processo documento relativo a isso.

Além disso, não houve a juntada de procuração pelo ilustre advogado, não 

se sabendo se houve a nomeação, por exemplo.

Assim, à SECRETARIA:

1.Ao Oficial de Justiça para fins de juntar documento alusivo à citação;

2.Intimar o advogado para que junte procuração (ou certidão de 

nomeação);

3.Após, ao Ministério Público (tendo em vista entendimento exposto em 

processo análogo que pode levar à consequência relevante);

4.Após, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-83.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA TONEZER OAB - MT0009074S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DESPACHO Numero do Processo: 

8010036-83.2017.8.11.0099 REQUERENTE: OSVALDO DA CONCEICAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos... Ante o teor da contestação, em que a promovida alega o 

cumprimento da obrigação, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR o promovente 

para se manifestar quanto ao alegado na contestação, isto no prazo de 15 

(quinze) dias; 2. Após, com manifestação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO 

considerando a celeridade processual pretendida. Cotriguaçu/MT, 19 de 

setembro de 2017. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010038-53.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA YAKABE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANDE LANCE NEGOCIOS LTDA - EPP (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 designada para o dia 

05/09/2018, às 15h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 16 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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32584 Nr: 1283-22.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE SÁ TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55191 Nr: 1098-08.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo da Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliny do Socorro Basilio 

Lages - OAB:16.443

 “Vistos.

1. Tendo em vista que o objeto da deprecada foi cumprido, restando 

apenas a oitiva da testemunha Sérgio Ramos, pelos motivos acima 

expostos, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

 2. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54861 Nr: 930-06.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - Rondonópolis-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analourdes Coutinho Bezerra, Ana Paula 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 “Vistos.

1. Tendo em vista que o objeto da deprecada foi integralmente cumprido, 

devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de 

estilo.

 2. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53940 Nr: 474-56.2018.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Dom Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE RODEIO - 

FMTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - 

OAB:203658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301/A

 Certifico que até a presente data, não houve publicação da decisão de 

ref.8, por tal fato dou ciência as partes acerca da decisão em sua integra, 

abaixo colacionada:

 Processo nº 474-56.2018.811.0034

Código nº 53940

Vistos etc.

Devidamente aditada a inicial (ref: 6), recebo os presentes Embargos à 

Execução para discussão, eis que tempestivos nos termos do art. 915 do 

CPC (consulta ao Sistema APOLO).

Por outro lado, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, visto 

que a execução (código 52243) não está garantida por penhora, depósito 

ou caução suficiente como manda a lei (art. 919, §1º, do CPC).

Por fim, intime-se o Embargado/exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 920, I, do CPC).

Após, façam conclusos os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 36421 Nr: 1422-37.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos José Cock Correa, CARLOS ROBERTO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569-B, Michel Kappes - OAB:14185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Althemeyer - 

OAB:16.966, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12853

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 

determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser praticados 

de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a 

movimentação processual, INTIMANDO a parte exequente, para, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo ser observado que 

serão 03 (três) atos (penhora, avaliação e intimação) da parte e que as 

guias serão retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52243 Nr: 3194-30.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE RODEIO - FMTRO, 

Renato Silva Bavaresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT, YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:203658

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifestem acerca da 

juntada da certidão do mandado de penhora e avaliação de ref.33.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43633 Nr: 1480-69.2016.811.0034

 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): Sebastiana Luzia Borges da Costa, Josair 

Jeremias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, intimo a parte requerida, através de 

seus advogados, para querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação (ref.78), no prazo de 15 (quinze) dias (art.1.010, § 1º CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45457 Nr: 292-07.2017.811.0034
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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: Osvaldo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): City Lar - Dismobrás, Imp. Exp. Dist. De Móveis 

LTDA, Banco Losango S.A. - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme de 

Mendonça Lopes - OAB:98709 SP, Wilson Sales Belchior - 

OAB:21.150-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38629 Nr: 879-97.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que no prazo de 5 (cinco) diasse manifeste 

acerca da certidão do oficial de justiça de ref.83.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55613 Nr: 1306-89.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPPBeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Samay de Oliveira 

Paniago - OAB:19572/0

 Carta Precatória nº 1306-86.2018.811.0034

Código nº 55613

Vistos,

 1. Recebo a missiva precatória.

2. Designo a audiência de nterrogatório para o dia 19 de julho de 2018, às 

17h30min.

3. Intime-se o réu acerca da audiência designada pelo Juízo Deprecante.

4. Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da audiência agendada.

5. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 05 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 1305-07.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPPBeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Samay de Oliveira 

Paniago - OAB:19572/0

 Carta Precatória nº 1305-07.2018.811.0034

Código nº 55612

Vistos,

 1. Recebo a missiva precatória.

2. Designo a audiência de instrução para o dia 19 de julho de 2018, às 

17h.

3. Intimem-se as testemunhas acerca da audiência designada pelo Juízo 

Deprecante.

4. Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da audiência agendada.

5. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 05 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000016-90.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA PATRICIA OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000016-90.2016.8.11.0034. EXEQUENTE: LUZIA DOS REIS LIMA 

EXECUTADO: BRUNA PATRICIA OLIVEIRA SOUZA Dispenso o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Conforme se 

depreende dos autos, fora intimada a parte exequente para manifestar-se 

no sentido de indicar bens passíveis de penhora de propriedade da parte 

executada ou requerer o que entendesse de direito nos autos, sob pena 

de extinção e arquivamento do processo; expirado o prazo com o silêncio 

da parte exequente (certidão - ID n. 13301053), a extinção dos autos é 

medida que se impõe. Isto posto, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO. Autorizo, contudo, caso a parte 

autora requeira, a expedição de certidão para fins de inscrição do nome 

da parte devedora nos cadastros de proteção ao crédito, conforme 

orienta o enunciado 76 do FONAJE: No processo de execução, esgotados 

os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, 

expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição 

no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de 

responsabilidade. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, 

na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão 

do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. P.R.I. Rayssa Duarte Marques Cabral Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 

HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos 

os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. Dom Aquino - MT, 16 de julho de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 033/2018-DF O DOUTOR, JULIANO HERMONT HERMES DA 

SILVA, M.M Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Feliz Natal, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO o que dispõe a artigo 86, do Código de Organização 

e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE (lei Estadual nº4. 

964, de 26.12.1985) e Seção 2 E Seção 3. Função Correicional - Roteiro 

de Correição, das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso relativa ao Foro Judicial- CNGC. RESOLVE:Art. 1º - 

DESIGNAR o período de 02 a 31 de Agosto de 2018 , com possibilidade de 

prorrogação, para inicio da realização da Correição Ordinária 2018, nos 

serviços e feitos da Vara Única e Juizado Especial Civil e Criminal da 

Comarca de Feliz Natal-MT, sem prejuízo da realização de qualquer outra 

atividade. Art. 2º- DURANTE o período da correição, serão examinados 

todas as pastas, livros e processos, para adoção das medidas cabíveis. 

Art. 3º- O expediente forense permanecerá inalterado, de forma que os 

serviços judiciários e os atos processuais deverão transcorrer 

normalmente. Art. 4º - DESIGNAR Rafaela Pelachim Caioni- Assessora I e 

Priscila Aparecida Costa - Assessora II, sob compromisso de seus 

cargos, para secretariar os trabalhos da Correição. Art. 5º - 

Encaminhe-se cópia desta Portaria a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça, Ministério Público, à Subseção da Ordem dos Advogados do 
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Brasil, Vara Única e Juizado Especial da comarca de Feliz Natal-MT. Afixe 

cópia em lugar de costume e acesso ao público. Publique-se. Feliz Natal, 

13 de julho de 2018. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito 

e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83220 Nr: 629-76.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

NASCIMENTO ARECO - OAB:24.797

 Vistos, etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de GIOVANE 

GONÇALVES, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 

10.826/2003.

CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda à acusação, por escrito, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condição para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no 

Instituto Nacional de Identificação Criminal – INI.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, ao INFOSEG, bem como à 

Delegacia de Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83738 Nr: 961-43.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LIMA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 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.

Acerca dos pedidos de tutela de urgência, determino:

 - No tocante a exibição de documentos, diante da argumentação 

apresentada e dos documentos que instruem o pedido, DEFIRO o pugnado 

e determino que a requerida exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o referido contrato de nº 143700570508, sob pena de admitir como 

verdadeiro os fatos alegados pela parte autora.

 - No que tange ao pedido remanescente da tutela de urgência, por se 

tratar de matéria cuja cautela do magistrado deve ser redobrada, postergo 

sua análise após a formação do contraditório.

CITE-SE a parte requerida para, responder à demanda, sob pena de 

revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial.

 Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da 

contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

Por fim, tendo em vista a nova sistemática do vigente Código de Processo 

Civil, a fim de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

Intimem-se as partes para comparecimento na solenidade designada.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação judicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83946 Nr: 1084-41.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA FARINA ROHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

APENSE-SE o presente feito aos autos de nº 579-55.2015.811.0093 – 

Código Apolo 74251.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 CITEM-SE as partes requeridas para, responderem à demanda, sob pena 

de revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial.

 Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da 

contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 (quinze) dias.

Por fim, tendo em vista a nova sistemática do vigente Código de Processo 

Civil, a fim de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

Intimem-se as partes para comparecimento na solenidade designada.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação judicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83957 Nr: 1091-33.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 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.

Acerca dos pedidos de tutela de urgência, determino:

 - No tocante a exibição de documentos, diante da argumentação 

apresentada e dos documentos que instruem o pedido, DEFIRO o pugnado 

e determino que a requerida exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o referido contrato de nº 590015053, sob pena de admitir como verdadeiro 

os fatos alegados pela parte autora.

 - No que tange ao pedido remanescente da tutela de urgência, por se 

tratar de matéria cuja cautela do magistrado deve ser redobrada, postergo 
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sua análise após a formação do contraditório.

CITE-SE a parte requerida para, responder à demanda, sob pena de 

revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial.

 Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da 

contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

Por fim, tendo em vista a nova sistemática do vigente Código de Processo 

Civil, a fim de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

Intimem-se as partes para comparecimento na solenidade designada.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação judicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84041 Nr: 1147-66.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. PERUZATTO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial, eis que presentes os requisitos legais, e passo a análise 

do 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.

Pois bem. Ante o dispositivo legal, bem como em detida análise nos autos, 

chego à conclusão de que o pedido deve ser deferido em parte.

 Assim, CONCEDO parcialmente o pleiteado, para determinar que o arresto 

se de, após a citação da parte, salvo não sendo localizado o executado.

 Desse modo, passo a determinar:

 CITE-SE a parte executada, a fim de que no prazo de 03 dias (CPC, Art. 

829), a contar da citação, efetue o pagamento da dívida, cientificando-a de 

que, no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do mandado de 

citação aos autos, desde que reconheça o crédito da parte exequente, 

poderá depositar 30% do valor em execução, para que possa pleitear o 

parcelamento do restante, em até seis parcelas, corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 

916 do NCPC).

O deferimento do parcelamento depende de manifestação do credor, 

quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC).

Tão logo verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no 

prazo assinalado, deverá proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se 

auto e intimando-se o executado, se a diligência ocorrência na presença 

deste (art. 829, § 1º NCPC).

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 

que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC).

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge da 

parte executada, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens (Art. 842 do NCPC).

Feita a penhora, os bens ficarão preferencialmente em poder do 

depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se não houver depositário judicial, 

os bens ficarão em poder do exequente (§ 1º) ou, poderão ser 

depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 

quando anuir o exequente (§ 2º).

Ademais, feito a penhora, designará audiência de tentativa de conciliação, 

o qual o devedor será intimado quando poderá oferecer embargos (art. 52, 

IX), por escrito ou verbalmente (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95).

 Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o 

executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (art. 830, § 1º NCPC).

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º 

NCPC).

Sem prejuízo das determinações acima, desde já determino a designação 

de audiência de tentativa de conciliação, o qual será buscado o meio mais 

rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da 

alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas 

cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em 

pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado (art. 53, § 2º, da 

Lei 9.099/95).

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84090 Nr: 1176-19.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA VELOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S A CREDITO FINANCIAMNETO E 

INVESTIMENTOS - CREFISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que alguns documentos juntados com a inicial, 

encontram-se ilegíveis, INTIME-SE a parte autora para sanar a falha 

apontada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e volte-me os autos 

conclusos para deliberação.

 Caso a parte autora efetue o cumprimento da presente ordem judicial, 

desde já, passo a decidir.

 RECEBO a inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

APENSE-SE o presente feito aos autos de nº 2439-23.2017.811.0093 – 

Código Apolo 82027.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 Acerca do pedido de tutela de evidência, por se tratar de matéria cuja 

cautela do magistrado deve ser redobrada, postergo sua análise após a 

formação do contraditório.

CITE-SE a parte requerida para, responder à demanda, sob pena de 

revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial.

 Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da 

contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

Por fim, tendo em vista a nova sistemática do vigente Código de Processo 

Civil, a fim de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

Intimem-se as partes para comparecimento na solenidade designada.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação judicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84261 Nr: 1291-40.2018.811.0093
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA VELOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que alguns documentos juntados com a inicial, 

encontram-se ilegíveis, bem como inexiste assinatura da parte autora às 

fls. 12/13, INTIME-SE a parte autora para sanar as falhas apontadas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e volte-me os autos 

conclusos para deliberação.

 Caso a parte autora efetue o cumprimento da presente ordem judicial, 

desde já, passo a decidir.

 RECEBO a inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 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.

Acerca do pedido de tutela de evidência, por se tratar de matéria cuja 

cautela do magistrado deve ser redobrada, postergo sua análise após a 

formação do contraditório.

CITE-SE a parte requerida para, responder à demanda, sob pena de 

revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial.

 Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da 

contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

Por fim, tendo em vista a nova sistemática do vigente Código de Processo 

Civil, a fim de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

Intimem-se as partes para comparecimento na solenidade designada.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação judicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84262 Nr: 1292-25.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVAIR ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTÓVÃO RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial, eis que presentes os requisitos legais, e DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer momento, se 

alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico as 

declarações de hipossuficiência.

 Ademais, passo a análise do 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.

Pois bem. Ante o dispositivo legal, bem como em detida análise nos autos, 

chego à conclusão de que o pedido deve ser deferido em parte.

 Assim, CONCEDO parcialmente o pleiteado, para determinar que o arresto 

se de, após a citação da parte, salvo não sendo localizado o executado.

 Desse modo, passo a determinar:

 CITE-SE a parte executada, a fim de que no prazo de 03 dias (CPC, Art. 

829), a contar da citação, efetue o pagamento da dívida, cientificando-a de 

que, no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do mandado de 

citação aos autos, desde que reconheça o crédito da parte exequente, 

poderá depositar 30% do valor em execução, para que possa pleitear o 

parcelamento do restante, em até seis parcelas, corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 

916 do NCPC).

O deferimento do parcelamento depende de manifestação do credor, 

quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC).

Tão logo verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no 

prazo assinalado, deverá proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se 

auto e intimando-se o executado, se a diligência ocorrência na presença 

deste (art. 829, § 1º NCPC).

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 

que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC).

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge da 

parte executada, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens (Art. 842 do NCPC).

Feita a penhora, os bens ficarão preferencialmente em poder do 

depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se não houver depositário judicial, 

os bens ficarão em poder do exequente (§ 1º) ou, poderão ser 

depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 

quando anuir o exequente (§ 2º).

Ademais, feito a penhora, designará audiência de tentativa de conciliação, 

o qual o devedor será intimado quando poderá oferecer embargos (art. 52, 

IX), por escrito ou verbalmente (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95).

 Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o 

executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (art. 830, § 1º NCPC).

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º 

NCPC).

Sem prejuízo das determinações acima, desde já determino a designação 

de audiência de tentativa de conciliação, o qual será buscado o meio mais 

rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da 

alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas 

cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em 

pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado (art. 53, § 2º, da 

Lei 9.099/95).

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47080 Nr: 1165-73.2007.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA VINÍCIUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A, REAL SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula dos Santos Cruz - 

OAB:11620-B/MT, Caio Scheunemann Longhi - OAB:222.239, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, Paulo Dóron de 

Rehder de araújo - OAB:SP 246.516, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT, Rogério Nunes Guimarães - OAB:6569/MT

 Vistos, etc.

Apenas para situar, vale mencionar que a sentença de fls. 1060/1066v, 

homologou os cálculos apresentados na perícia (fls. 1009/1030), e julgou 

devidamente liquidada a sentença, fixando como devido pelos requeridos 

Banco Santander (Brasil) SA e Real Seguros SA em favor do requerente 

Madeireira Vinicius Ltda a quantia de R$ 2.239.474,23 (dois milhões, 
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duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte 

e três centavos), atualizada até outubro de 2016, incidindo sobre o 

montante os mesmos critérios de juros e correção utilização para sua 

apuração em continuidade, até a data do efetivo pagamento.

Além do mais, a referida sentença condenou as partes requeridas, 

solidariamente, nas custas processuais e honorários advocatícios, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor ora homologado.

 Desse modo, as partes demandadas apresentaram recurso de agravo de 

instrumento, conforme:

 Banco Santander (Brasil) S.A (fls. 1074/1086v);

Agravo de Instrumento nº 106487-93.2017.811.0000;

Efeito suspensivo concedido (fls. 1104v/1106);

Julgamento do Recurso – NÃO PROVIDO (fls. 1139v/1142v);

Real Seguros S/A (fls. 1092v/1099v);

Agravo de Instrumento nº 1006540-74.2017.811.0000;

Efeito suspensivo concedido (fls. 1101v/1103);

Julgamento do Recurso – NÃO PROVIDO (fls. 1112/119);

Embargos de declaração não provido (fls. 1153).

Ante o exposto, este juízo passou a análise das petições de fls. 

1.109/1.110, fls. 1.121, e fls. 1.147/1.148, de modo que deferiu o pedido 

de busca pelo sistema BacenJud (fls. 1155/1157), conforme extratos (fls. 

1158/1164).

Assim, aportou aos autos petição da parte Madeireira Vinicius Ltda, 

pugnando pelo levantamento dos valores bloqueados, mediante oferta de 

caução (fls. 1165/1168), sendo deferido conforme decisão de fls. 1169.

Oferecimento da caução, nos termos da petição de fls. 1170.

Mandado de averbação (fls. 1189).

Ofício expedido pelo Cartório de Registro de Imóveis competente 

informando a averbação da caução do(s) bem(ns) ofertado(s) (fls. 1192).

 Decisão de fls. 1200/1201, aplicando multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado do débito, a ser revertida em favor do exequente, em 

razão da fundamentação invocada na referida decisão.

 Petição do Banco Santander às fls. 1212/1215v, requerendo a nulidade 

de todos os atos processuais praticados após 14/07/2017, 

determinando-se nova publicação, constando os nomes de Marcos von 

Glehn Herkenhoff (OAB/DF n.º 28.432) e de Leonardo Ramos Gonçalves 

(OAB/DF n.º 28.428), tendo em vista a inobservância da petição de fls. 

1068/1068v, por parte deste Juízo.

 Petição da parte Madeireira Vinicius Ltda às fls. 1219/1222, impugnando 

as alegações do Banco Santander às fls. 1212/1215v.

Vieram-me os autos conclusos para análise da petição de fls. 1212/1215v.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 Analisando detidamente os autos, verifico que apesar da não 

observância do pedido constante às fls. 1068/1068v, referente as 

publicações a serem efetuadas exclusivamente em nome de Marcos Von 

Glehn Herkenhoff, inscrito na OAB/DF sob o n.º 28.432, e de Leonardo 

Ramos Gonçalves, inscrito na OAB/DF sob o n.º 28.428, não restou 

nenhuma nulidade, diante da inexistência de prejuízo.

Contudo, apesar de não ter sido publicada as intimações via DJE em nome 

dos referidos Causídicos, verifico que em nada resultou prejuízo ao Banco 

requerido. Isto porque, o próprio Superior Tribunal de Justiça exarou 

decisão indeferindo o pedido de suspensão do pagamento, conforme fls. 

1227/1230.

Além do mais, em consulta ao site do TJMT, observo que, em todo 

momento processual, o respectivo Banco, embora não sendo intimado 

corretamente, possuía ciência dos atos então praticados no processo. 

Explico.

Na data de 23/01/2018 foi deferido o pedido de bloqueio de valores por 

meio do sistema BacenJud. Assim, no dia 30/01/2018 nota-se que o Douto 

Advogado Dr. GUILHERME CALVO CAVALCANTE, efetuou carga rápida 

para fotocópia, devolvendo o feito no dia seguinte (31/01/2018).

 Ademais, em 04/04/2018, este Juízo deferiu o pedido de levantamento dos 

valores bloqueados, mediante oferta de caução, bem como em 18/05/2018 

aplicou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a 

ser revertido em favor do exequente. Sendo assim, no dia 22/05/2018, 

novamente o Mandatário Legal, Dr. GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI 

GUINDANI, efetuou carga dos autos, devolvendo-os somente 13 dias 

após, ou seja, 04/06/2018.

Cumpre destacar que o nobre advogado já atuou diversas vezes nos 

autos, como por exemplo, nos dias 21/06/2017, 03/11/2016, 02/05/2016, 

evidenciando a da mesma forma, a prestação de serviço como advogado 

correspondente ao escritório atuante nos autos.

 Em ambos os casos, em que pese não possuírem procuração nos autos, 

restou evidente a atuação dos nobres causídicos como advogados 

correspondentes aos advogados atuantes dos autos, prática usual e 

salutar na advocacia.

Diante do exposto, apesar do equívoco ocorrido no presente feito, 

contudo deixo de deferir o pedido de nulidade, formulado pelo Banco às 

fls. 1212/1215v, tendo em vista a inexistência de prejuízo para referida 

parte.

Por consequência, DETERMINO que a Secretaria de Vara, diligencie e 

providencie o necessário para o integral cumprimento dos remanescentes 

das decisões de fls. 1155/1157, fls. 1169, e fls. 1200/1201.

Depois de tudo cumprido e certificado, intimem-se às partes para 

manifestarem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que de 

direito.

 ATENTE-SE a Secretaria de Vara para que as intimações sejam 

publicadas em nome de MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF, inscrito na 

OAB/DF sob o n.º 28.432, e de LEONARDO RAMOS GONÇALVES, inscrito 

na OAB/DF sob o n.º 28.428, conforme pugnado, bem como PROCEDA-SE 

a alteração na capa dos autos e sistema Apolo.

Cumpra-se, imediatamente, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71284 Nr: 673-71.2013.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Dallazem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:12758/MT, Rafael Wasnieski - OAB:MT/15.469-A, Ricardo 

Roberto Dalmagro - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inobstante a manifestação de fls. 112v, Cumpra-se INTEGRALMENTE a 

Decisão de fls. 110/111.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84269 Nr: 1297-47.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FENSTERSEIFER WEBER, Erico Rufati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Augusto Vicente Mendes, 

ALEXANDRE PETRI SOLETTI, Américo da Conceição Mendes - Espólio, 

SAMUEL PETRI SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Carolina Braga 

Menezes - OAB:MT/15677, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:6972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉLCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050/MT

 Vistos, etc.

Em cumprimento à Carta Precatória, DESIGNO audiência de instrução para 

o dia 03 de Julho de 2018, às 16h00min.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, informando a data da solenidade ora 

designada.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84342 Nr: 1333-89.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM ANTONIO ATTIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:OAB/MT8166-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:

 Vistos etc.
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Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se da presente cópia de 

mandado.

Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de origem 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48600 Nr: 327-62.2009.811.0093

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA PATRÍCIA PRIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELSIR BRIESSAN, DENILSE MARIA BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:MT/8.247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:MT/8718

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de Desarquivamento (fls. 166/167) dos presentes autos, 

eis que não há necessidade dos presentes autos ficarem tramitando junto 

aos outros autos, gerando excesso de volume sem necessidade.

Assim, determino que voltem os autos ao Arquivo e que caso a parte 

requeria, no momento oportuno poderá requerer novo desarquivamento 

dos autos, até porque conforme determinado em Decisão de fls. 157, foi 

transladadas cópias destes autos ao principal, devendo a Secretaria 

averiguar se tal determinação foi cumprida, em caso negativo, 

CUMPRA-SE.

Ao Arquivo, com baixa na distribuição.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84040 Nr: 1146-81.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Juliano Berticelli, em que 

figura como polo passivo o ESTADO DO MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cite-se a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910).

Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83159 Nr: 593-34.2018.811.0093

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOR ORLANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER - 

OAB:MT/14.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

Acerca do pedido de tutela de urgência, por se tratar de matéria cuja 

cautela do magistrado deve ser redobrada, postergo sua análise após a 

formação do contraditório.

CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal, para oferecer 

resposta no prazo legal.

Deverá constar no mandado que o prazo para apresentação da 

contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Após, com ou sem reposta, CERTIFIQUE-SE o necessário, (tempestividade 

- caso haja respostas, e decurso do prazo - caso deixe transcorrer in 

albis o prazo).

 Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 (quinze) dias.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação judicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84027 Nr: 1138-07.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Juliano Berticelli, em que 

figura como polo passivo o ESTADO DO MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cite-se a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910).

Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84029 Nr: 1140-74.2018.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 

do Novo Código de Processo Civil.

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, nos termos do art. 189, inciso II, 

Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que na presente ação a parte autora esta sendo 

devidamente assistida por advogado dativo, DEFIRO de ofício os 

benefícios da Justiça gratuita.

Sem prejuízo, desde já DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

08/10/2018 às 13h00min.

CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas, proferindo-se, em seguida, a sentença.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49482 Nr: 230-28.2010.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eny Aparecida dos Santos Dutra, Aristides Silveira 

Dutra
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yoshiuko Hamada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino que seja o Cartório oficiado para se manifestar acerca da 

petição de fls. 186/190.

Com a resposta, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83287 Nr: 668-73.2018.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONE APARECIDA KARPSTEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROBERTO BIASSEBETI, SAFRAS 

ARMAZÉNS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:16428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese o pedido de justiça gratuita formulado pela requerente, a 

verdade é que se trata de ação de reintegração de posse de bem móvel 

c/c pedido de liminar, sendo que foi dado o valor à causa de R$ 

555.820,00, além do mais foi constituído para o ato advogado particular.

 Logo, não se pode dizer que a requerente esteja em uma situação de 

miserabilidade.

Anote-se, ainda, que a simples declaração de hipossuficiência gera 

apenas presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, 

podendo o julgador verificar outros elementos constantes do processo 

para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, ainda que não 

tenha sido objeto de impugnação pelo oponente, uma vez que pode 

decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de 

arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a 

concessão da gratuidade.

 O STJ tem professado o seguinte:

 “a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o 

magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os 

elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das 

despesas processuais (AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 24/04/2012)”.

Neste sentido:

 NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. AJG é de 

caráter restrito, destinado às classes menos favorecidas da sociedade, 

sob pena de desvirtuamento da lei. NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70058254319, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 

26/02/2014- Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2014).

A Carta Magna estabelece também em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso”.

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, bem como 

INDEFIRO o pugnado para recolhimento das custas no final do processo, e 

DETERMINO a intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que emende a petição inicial, no prazo de 15 dias, trazendo aos 

autos os comprovantes de recolhimento das custas processuais e taxas 

judiciarias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do 

NCPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82053 Nr: 2460-96.2017.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toyota Leasing do Brasil S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DUBIELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 47, proceda a Secretaria o necessário para 

expedição e cumprimento do mandado no endereço informado.

No mais, cumpra-se integralmente a Decisão de fls. 37.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80206 Nr: 1314-20.2017.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR CEOLIN ALVES, KATIA REGINA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCI DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Bonini - OAB:OAB/SP 

15.297

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada Osmar Ceolin e 

Katia Regina Silva, em desfavor de Luci da Silva Moreira, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Fora deferido o pedido de reintegração de posse às fls. 81/82.

Posteriormente o autor e o requerido, compuseram acordo extrajudicial, 

conforme se verifica às fls.91/92.

 É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam um acordo em 

relação a esta demanda, a extinção do processo, com resolução de 

mérito, é à medida que se impõe.

Dessa forma HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos à transação efetuada entre Osmar Ceolin e Katia 

Regina Silva, e Luci da Silva Moreira, às fls. 91/92, que passa a fazer 

parte da presente sentença e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, do NCPC.

Custas e Honorários conforme o Acordo feito entre as partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado e pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72116 Nr: 310-50.2014.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Medeiros Madeiras Ltda

 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, etc.

Trata-se de Busca e Apreensão (com pedido de Liminar) proposta por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Medeiros Madeiras Ltda. 

Me, todos qualificados na inicial.

A inicial (fls. 05/09) veio instruída com os documentos de fls. 10/43.

Em decisão de fls. 44/45, foi deferida a Liminar de Busca e Apreensão.

Foram realizadas restrições em veículos do requerido (fls. 53), e 

posteriormente removidas tais restrições (fls. 77 – 86).

O Requerido devidamente intimado (fls. 81), deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação (fls. 82). Tendo sido determinado sua intimação Pessoal 

sob pena de extinção (fls. 85), o que ocorreu, conforme certidão de fls. 

103, tendo o requerido novamente deixado transcorrer o prazo sem se 

manifestar (fls. 104).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos denoto que foi determinada intimação do 
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requerente, a qual devidamente intimada deixou transcorrer o prazo sem 

se manifestar, diante da inércia da parte requerente, outra medida não há 

se não a de extinguir o processo sem julgamento do mérito.

O processo não pode ficar, indefinidamente, paralisado, sem que a parte 

interessada promova atos que lhe competem e que dão desenvolvimento 

ao mesmo.

“INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ARTIGO 267, III E 

PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CPC/73. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INCORRETO. O processo, depois de 

instaurado, não pode ficar à mercê da vontade das partes, devendo ser 

dado ao mesmo o devido andamento, cabendo ao Juiz zelar pela rápida e 

eficaz solução da lide, em obediência ao princípio do impulso processual. 

O abandono da causa, pelo Autor, configura-se como uma das hipóteses 

em que é autorizada a extinção do processo, nos precisos termos do 

inciso III, do Artigo 267, do Diploma Processual Civil. Deve a parte manter o 

seu endereço atualizado no processo. Expedido mandado de intimação ao 

autor para que promova o regular andamento do feito e não sendo 

possível a sua intimação por não ser localizado no endereço, impõe-se a 

extinção do processo. (TJ-MG - AC: 10672093967269001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013).”

No caso dos autos, verifica-se que a parte requerente foi intimada 

pessoalmente e deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, sendo que 

esta somente não se efetivou em razão de sua desídia, bem como que os 

autos se encontram paralisados, o que demonstra claramente o 

desinteresse do mesmo no deslinde do feito.

“PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. 

OBRIGAÇÃO DA PARTE EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. 

PRESUNÇÃO DE VÁLIDADE. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Cumpre às partes manter atualizado o endereço, 

presumindo-se válidas as intimações remetidas ao endereço informado na 

inicial. 2. Correta a extinção do feito por abandono, considerando a inércia 

da parte autora diante de regular intimação para dar prosseguimento ao 

feito. 3. Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20100710101217 DF 

0010075-62.2010.8.07.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 18/09/2014 . Pág.: 171).”

Assim, cumpridas as formalidades legais, ante a inércia da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção sem 

resolução de mérito é medida que se impõe.

Em consequência, JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o 

valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 82, § 2º e 85, § 2º do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81125 Nr: 1860-75.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ANTONINHO CAUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por Banco Bradesco 

s/a, em desfavor de Osmar Antoninho Cauz, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Fora deferido o pedido de busca e apreensão às fls. 44/44.v.

Posteriormente o autor e o requerido, compuseram acordo extrajudicial, 

conforme se verifica às fls. 49/50.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam um acordo em 

relação a esta demanda, a extinção do processo, com resolução de 

mérito, é à medida que se impõe.

Dessa forma HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos à transação efetuada entre Banco Bradesco s/a, 

e Osmar Antoninho Cauz, às fls. 49/50, que passa a fazer parte da 

presente sentença e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do 

NCPC.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e Honorários conforme o Acordo feito entre as partes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Após o trânsito em julgado e pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82113 Nr: 2500-78.2017.811.0093

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZUMAR ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a petição de fls. 26, como Embargos de Declaração, com base no 

artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material.

 Assim, conclui-se que os embargos de declaração não visam a um novo 

julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já 

proferido. Nesse sentido, o êxito na interposição desse recurso fica 

condicionado à observância dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 

do Código de Processo Civil – CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as 

alegações do embargante.

Isto porque, RECONHEÇO o erro material ocorrido nos autos, eis que o 

sobrenome do autor foi digitado de forma errônea, na r. sentença de fls. 

24/25, conforme fundamentação invocada nos vertentes embargos 

declaratórios.

Assim, reconheço o erro apontado, razão pela qual, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO a pretensão 

neles deduzida, SUPRINDO tal lapso, o qual deverá constar no lugar do 

sobrenome SILVA, o sobrenome COSTA, ou seja, ao invés de “ZULMAR 

ALVES DA SILVA, o correto é o nome ZULMAR ALVES DA COSTA”.

Cumpra-se a sentença de fls. 24/25, observando as alterações da 

vertente decisão, expedindo-se o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71757 Nr: 6-51.2014.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe de Jesus Oliveira, JOATAN DOS 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT, Vânia Santos de Souza Dornelles - OAB:13.906-B

 Vistos, etc.

Torno nula a certidão de fls. 226, eis que equivocada quando aos prazos 

e determino que o Sr. Gestor atente-se às contagem dos prazos.

Reconheço desde já a Tempestividade do Recurso de Apelação 

apresentado às fls. 225, mas determino que o Sr. Gestor certifique de 

forma correta.

 Assim, Recebo o Recurso de Apelação interposto pela Defesa.

 Intime-se a Defesa para, no prazo legal, apresentar suas razões 

recursais e após, o Parquet.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 381 de 520



 Estando o feito em ordem, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação dos recursos 

interpostos, com as nossas homenagens.

Antes da remessa ao Tribunal, Observe-se o disposto nos artigos da 

CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70455 Nr: 693-96.2012.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO EDUARDO PRADELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Antonietto - 

OAB:PR/36.917, Rafael Guedes de Castro - OAB:PR/42.484, Rodrigo 

Ribeiro - OAB:OAB/PR 11.586E

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto à tempestividade do Recurso de Apelação interposto 

às fls. 368.

Se intempestivos, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Caso tempestivo, recebo desde já o Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa.

 Intime-se a Defesa para, no prazo legal, apresentar suas razões 

recursais e após, o Parquet.

 Estando o feito em ordem, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação dos recursos 

interpostos, com as nossas homenagens.

Antes da remessa ao Tribunal, Observe-se o disposto nos artigos da 

CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83220 Nr: 629-76.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

NASCIMENTO ARECO - OAB:24.797

 Vistos, etc.

A denúncia foi devidamente recebida em decisão de fls. 31.

O acusado ofereceu resposta escrita (fls. 83/85) por intermédio de 

advogado nomeado (fls. 81), requerendo a Rejeição Tardia da Denúncia.

Passo a análise do Pedido Requerido:

A denúncia preencheu plenamente os requisitos do art. 41, do Código de 

Processo Penal, descrevendo suficientemente os fatos delituosos 

imputados e suas respectivas circunstâncias, a qualificação dos 

acusados e a classificação dos crimes, além de indicar o rol de 

testemunhas.

 Além do mais, o crime de porte não deve ser absorvido pelo homicídio, em 

caso de comprovação de que o Réu portava ilegalmente a arma de fogo 

em momentos distintos, sendo antes ou depois do Crime de homicídio, 

sendo que não utilizou a arma apenas no momento do Homicídio. Como é o 

caso dos autos, em que o Réu foi encontrado posteriormente transitando 

com a arma.

Não sendo, portanto, caso de rejeição da denúncia, recebo-a em todos 

seus termos.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, afastando a alegação da Defesa, dou prosseguimento ao 

feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de Outubro de 

2018, às 16h30min.

Diante da dificuldade do Sistema Penitenciário em transportar os presos 

para outras Comarcas, e, considerando ainda, que a defesa técnica se 

fará presente na solenidade, não havendo prejuízo ao acusado 

DETERMINO a realização da audiência sem a presença do réu nesta 

Comarca, bem como determino que seja expedida Carta Precatória à 

Comarca onde o réu se encontra recolhido, para que a mesma designe 

audiência para interrogatório destes.

Ressalta-se na Carta Precatória que se trata de Réu Preso e que o mesmo 

é defendido por Advogado Nomeado.

Intimem-se as partes, seus advogados, o Ministério Público e as 

testemunhas indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual 

expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta 

Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113272 Nr: 728-64.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo Vara Única Tapurah, Ministerio Publico - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Jose Jucelio dos Santos Guilherme, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Substituto 

- OAB:

 Cumpridas as determinações contidas na CNGC, atentando-se ao artigo 

520,§ 9º, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113241 Nr: 709-58.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Várzea Grande - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Edivaldo Lucas Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:37546A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:MT/14.284

 Cumpridas as determinações contidas na CNGC, atentando-se ao artigo 

520,§ 9º, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113258 Nr: 716-50.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de 

Sinop-MT, Carla Tais Darsia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Jefferson Aislan Reffatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Cumpridas as determinações contidas na CNGC, atentando-se ao artigo 

520,§ 9º, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113259 Nr: 717-35.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de 

Sinop-MT, Carla Tais Darsia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Jefferson Aislan Reffatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Cumpridas as determinações contidas na CNGC, atentando-se ao artigo 

520,§ 9º, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 113072 Nr: 573-61.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Sena Pimenta, Deisy Sena Pimenta, 

Juízo da Comarca de Porto Velho - RO, Ártemis Sena Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilo Fernandes Balbinot, Juízo de Direito da 

Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Alencar da Silva 

Junior - OAB:4257/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio C. G. Ferreira Junior - 

OAB:4407/RO

 Cumpridas as determinações contidas na CNGC, atentando-se ao artigo 

520,§ 9º, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114300 Nr: 1518-48.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT, Ministerio 

Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Warley Fernandes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Cumpridas as determinações contidas na CNGC, atentando-se ao artigo 

520,§ 9º, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114299 Nr: 1517-63.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT, Ministerio 

Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Warley Fernandes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Cumpridas as determinações contidas na CNGC, atentando-se ao artigo 

520,§ 9º, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114301 Nr: 1519-33.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Marcelandia-MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Elizangela Martins da Silva, Outros, Karolline Yanicc da Silva 

Paiva, Rauciano Aquino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562/O

 Cumpridas as determinações contidas na CNGC, atentando-se ao artigo 

520,§ 9º, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113890 Nr: 1210-12.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 2° Vara da Subseção Judiciária de 

Sinop - MT, Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, JOÃO FRANCISCO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:OAB/MT 1.2613

 Cumpridas as determinações contidas na CNGC, atentando-se ao artigo 

520,§ 9º, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115632 Nr: 2544-81.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Marcelandia-MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Camara de Araújo, Claudinaldo dos 

Santos, Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do Norte - MT, Rodrigo 

Nunes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CONGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A

 Cumpridas as determinações contidas na CNGC, atentando-se ao artigo 

520,§ 9º, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114890 Nr: 1979-20.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 2° Vara Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo 

- MT, Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Valdeir Santana Francoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson de Matos Peireira 

- OAB:OAB/MT 8.78, Roberto de Oliveira - OAB:MT/19069

 Cumpridas as determinações contidas na CNGC, atentando-se ao artigo 

520,§ 9º, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113257 Nr: 715-65.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3° Vara Criminal de Colíder - MT, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Ernandes Rodrigues do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Cumpridas as determinações contidas na CNGC, atentando-se ao artigo 

520,§ 9º, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113038 Nr: 538-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Leite 

Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, Reinaldo 

Aparecido Mota, Valdeir Miguel da Silva, Hercules Sanches de Noronha, 

Roseli Fernandes dos Santos, Irineu Ferreira de Souza, CLEONICE DE 

SOUZA ROCHA, Josmar Keik Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Garcia da Silva - 

OAB:14593/MT, Angelita Kemper - OAB:15.090, Davi de Paula Leite - 

OAB:21.146-OAB/MT, Gilberto Dias Carolina - OAB:49007

 Intimação dda Dr. Angelita Kemper para apresentar defesa da acusada 

Gisiane Alves de Oliveira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113272 Nr: 728-64.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo Vara Única Tapurah, Ministerio Publico - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Jose Jucelio dos Santos Guilherme, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Substituto 

- OAB:

 Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113241 Nr: 709-58.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Várzea Grande - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Seguradora Líder dos 

Consórcios DPVAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Edivaldo Lucas Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:37546A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:MT/14.284

 Tendo em vista o caráter itinerante da Carta Precatória, remeta-se a 

presente para cumprimento na Comarca de Matupá/MT.

Informe ao Juízo Deprecante.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40838 Nr: 217-13.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerci Pereira Sebin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo se manifestar a cerca do laudo 

pericial, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116315 Nr: 3062-71.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): JOZE DO CARMO ROSA SOUZA PINTO, 

Nelson Meira Pereira, Avelino Vilson Solano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116314 Nr: 3061-86.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): E S GONÇALVES - ME, ERICO STEVAN 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116313 Nr: 3060-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Claudinei Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116312 Nr: 3059-19.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Vilson Solano, ROSIMEIRE RODRIGUES 

DA SILVA SOLANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.
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Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116138 Nr: 2919-82.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): SILVANIA APARECIDA SIQUIERI – ME , 

SILVANIA APARECIDA SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116137 Nr: 2918-97.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Jair de Oliveira Santos, JOSÉ IRINEO SILVA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116134 Nr: 2915-45.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Jair de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116128 Nr: 2910-23.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Amarildo Batista Urizze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116125 Nr: 2907-68.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Batista Urizze, RENATA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40436 Nr: 2638-10.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denis Demossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 Intimação da parte requerida, que o processo encontra-se em cartório 

para cópia,conforme solicitado, pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114449 Nr: 1656-15.2018.811.0087

 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: Nair Blemer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadir Blemer de Carvalho - 

OAB:11595

 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 14 de agosto de 2018, às 13h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20704 Nr: 1687-26.2004.811.0087

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ÉHdM, NTW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Grandi Castro 

Freitas - OAB:9.292-B, Luiz Iori - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimaçaõ da parte autora que o processo encontra-se em cartório para 

cópia conforme solicitado, pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105594 Nr: 467-36.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO PEREIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40147DF, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 

11.887-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora que a Carta precatória foi encaminhada a 

comarca de Araputanga, devendo efetuar os devidos preparos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35536 Nr: 1674-51.2009.811.0087

 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): VDdLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84314 SP, 

Leislie F. Haenisch - OAB:GO/20.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique T. Jales - 

OAB:OAB/GO 28.758

 Intimação da parte autora que o processo encontra-se em cartório, 

conforme solicitado, para as providências, pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115270 Nr: 2270-20.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Sapezal-MT, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Jadson Rosa Barbosa, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Elisio de Paula Neto - 

OAB:13.071/ MT

 Considerando a convocação deste magistrado para participar do 

Workshop do Projeto Luz, antecipo a realização da audiência para a data 

de 19 de julho de 2018, às 13h50min.

Intime-se.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113610 Nr: 995-36.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 3ª Vara de Nova Mutum-MT, Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Antonio Cicero Paiva Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Nova 

Mutum - OAB:

 Considerando certidão de fls. 32, redesigno audiência para a data de 09 

de agosto de 2018, às 14h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-97.2012.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEBERGUI PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos em correição. Cumpra-se a decisão anterior, procedendo-se, na 

forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de Processo 

Civil, o bloqueio de numerário disponível em contas bancárias do 

executado. Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas 

não ínfimo, com o ofício do banco, reputa-se concretizada a penhora, 

dispensada a lavratura de termo de penhora devendo ser depositada em 

conta a disposição deste juízo. Em seguida, intime-se o executado da 

penhora e do prazo para embargos. Vindo informação negativa ou de 

valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a parte credora o que for de direito. 

Nesse caso, após regularmente intimada a parte credora, passados 30 

(trinta) dias, deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, III, do CPC. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010110-18.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA FIGUR DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos em correição. Defiro a transferência dos valores depositados. 

Antes da efetivação da transferência, intime-se a executada para, 

querendo, manifestar-se. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem 

oposição, expeça-se alvará de transferência eletrônica para conta 

apontada no ID 10940976 e arquive-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30979 Nr: 823-63.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanide Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., Solange de Holanda Rocha - Procuradora 

Federal - Mat. 1.381.114 - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos: 823-63.2012.811.0036 (30979)

Execução Fiscal

Decisão.

 Vistos, etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Posto isto, INDEFIRO o pedido do exequente de requisição de informações 

junto à Delegacia Receita Federal.

 Nesse sentido, REMETAM-SE os autos a parte autora, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15413 Nr: 157-33.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edylce Nunes Moreno-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 157-33.2010.811.0036

 Código: 15413

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 57 da parte exequente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem 

baixa na distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE a parte 

exequente com a remessa/carga dos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se quanto ao pagamento da dívida parcelada, sob 

pena de preclusão do direito

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 03 de Julho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15597 Nr: 341-86.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Martini, Leonor de Fátima Bassi Martini, 

Valdir Ciomar Martini, Lucelia Ribeiro de Moraes Martini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alves Athaide - 

OAB:11.858-A-MT

 Processo n.º 341-86.2010.811.0036

Código: 15597

Execução de Título Extrajudicial

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo BANCO JOHN DEERE S/A, 

devidamente qualificado, em face de DALTON MARTINI, LEONOR DE 

FÁTIMA BASSI MARTINI, VALDIR CIOMAR MARTINI e LUCELIA RIBEIRO DE 

MORAES MARTINI, igualmente qualificados.

 A parte exequente à fl. 239 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que o executado nada mais deve ao 

BANCO JOHN DEERE S/A.
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Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Nesse sentido é de reconhecer-se que o presente feito deve ser extinto 

visto que o executado obteve por outros meios a extinção total da dívida.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueios de contas, tendo em vista que o executado nada mais deve 

à Fazenda Pública Estadual.

Tendo em vista o acordo de fls. 232/235, DEIXO de condenar as partes 

executadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31951 Nr: 544-43.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Lopes Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 544-43.2013.811.0036

Código: 31951

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL, devidamente qualificada, em face de AUTO LOPES 

DOMINGUES, igualmente qualificada.

 A parte exequente à fl. 51 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que a parte executada nada mais 

deve à Fazenda Pública Nacional, conforme documento anexo às fls. 

52/53.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou regularmente o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma vez que 

devidamente satisfeita à obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) em razão do 

pronto pagamento.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14928 Nr: 994-25.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Filho Laticínios-ME, José Balbino 

Filho, Vera Lucia Nossol, Sueli Nossol de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Kelson Giordani Miranda da Silva - 

OAB:15.617, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Morais de Oliveira 

- OAB:8551/MT, Ximena Teixeira Campos - OAB:MT 8.381

 Autos: 994-25.2009.811.0036 (14928)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

 Vistos, etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Posto isto, INDEFIRO o pedido do exequente de requisição de informações 

junto à Delegacia Receita Federal.

 Nesse sentido, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2023 Nr: 197-98.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:1233, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Honorino de Souza Júnior - 

OAB:422l -B

 Autos: 197-98.1999.811.0036

 Código: 2023

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido acostado em fls. 66/67 determinando 

que se proceda à penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações 

financeiras da parte executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2100 Nr: 263-78.1999.811.0036
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 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselito Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Honorino de Souza Júnior - 

OAB:422l -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:1233, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Autos nº 263-78.1999.811.0036

 Código: 2100

Embargos à Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução, promovido pelo JOSELITO SOUZA DE 

OLIVEIRA, em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, todos qualificados.

Durante o trâmite processual, em obediência ao §1º do art. 485, III do CPC, 

foi realizado a intimação do exequente por meio de seu advogado, para 

que no prazo legal desse o devido andamento nos autos sob pena de 

extinção do processo, sem resolução do mérito, porém decorreu o prazo 

sem qualquer manifestação da parte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Diante de tais considerações, torna-se impossível a continuidade do 

presente feito, visto que a parte exequente manteve-se inerte quanto ao 

cumprimento do ato e diligências determinadas por este Juízo, deixando a 

causa abandonada por mais de 30 (trinta) dias, conforme estabelece art. 

485, III e §1º do Novo CPC.

 Dessa forma, uma vez que a parte autora foi devidamente intimada e 

manteve-se inerte para o cumprimento dos atos processuais, a extinção 

do feito, sem resolução do mérito, ex officio, é medida que se impõe.

Decido.

Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueios de contas bancárias, tendo em vista a extinção do presente 

feito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11497 Nr: 608-63.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benigna Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 608-63.2007.811.0036 (11497)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

RECONSIDERO decisão de fl. 80 e DEFIRO o pedido de penhora online, 

POR UMA ÚNICA VEZ, requisitando do Banco Central, via sistema 

BACENJUD, informações sobre a existência de ativos em nome dos 

executados, determinando, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o 

valor indicado na execução, já atualizado, conforme certidão de dívida 

ativa atualizada de fl. 88.

2) Em caso de bloqueio de valores ou veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

3) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

4) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/07/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31365 Nr: 1211-63.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME, Maria da Silva 

Schaiblich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.INDEFIRO o pedido de penhora de fls. 65/67, pois teve 

intuito apenas protelatório, tendo em vista que já houve penhora online via 

BacenJud conforme fls. 18/21.DETERMINO o levantamento de eventuais 

penhoras existentes, bem como desbloqueios de contas bancárias, tendo 

em vista a extinção do presente feito.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6298 Nr: 184-26.2004.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILENE COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA

VARA ÚNICA

Autos: 184-26.2004.811.0036 (6298)

Execução Fiscal

Despacho.

Visto.

INDEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 112/115, pois já houve a 

realização de penhora online, via Bacenjud (fl. 85), de forma que nova 

penhora online é medida excepcional, devendo ocorrer quando ficar 

inequivocamente demonstrado pela parte exequente a inexistência de 

outros bens suficientes e passíveis de constrição judicial, através da 

juntada de provas documentais referentes as tentativas realizadas pela 

parte para encontrar bens do executado de forma extrajudicial.

Nesse sentido, observa-se que não há COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL 

do esgotamento das tentativas possíveis de localização de outros bens da 

parte executada.

Assim, REMETAM-SE os autos a parte exequente, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, descriminando e comprovando os 

bens do executado para penhora ou o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e voltem os autos conclusos.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 02/07/2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31052 Nr: 896-35.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Autos n° 896-35.2012.811.0036 (31052)

Ação Civil Pública

Despacho.

Vistos etc.

 Observa-se que o presente feito retornou da instância superior.

Compulsando os autos, verifica-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, no Recurso de Apelação nº 48801/2016, deu parcial 

provimento ao recurso do requerido Estado de Mato Grosso, readequando 

a multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação, pela 

possibilidade de bloqueio judicial de valores.

 Percebe-se ainda que as partes foram intimadas do retorno dos autos, 

contudo apenas a parte autora tomou ciência do Acordão e nada requereu 

(fl. 377).

1) Nesse sentido, CUMPRA-SE a serventia o que já foi determinado na 

sentença condenatória de fls. 163/170, ALTERANDO apenas a multa diária 

pela possibilidade de bloqueio judicial de valores em caso de 

descumprimento da obrigação, conforme determinação do Tribunal de 

Justiça.

 2) Por fim, cumprindo as referidas providências, certifique-se a serventia 

o trânsito em julgado, logo após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intima-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/07/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17336 Nr: 765-94.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Leal Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Vitor Sheffer - 

OAB:13.080

 Processo nº 765-94.2011.811.0036

Cód. 17336

Ação Penal

Decisão

Vistos, etc.

Por ser tempestiva, e eivada dos pressupostos recursais, RECEBO a 

presente apelação de fls. 255/348 em seu efeito suspensivo (art.597 do 

CPP).

Já tendo o apelante apresentando suas razões recursais, ABRA-SE vista 

ao Ministério Público para que, no prazo de 08 (oito) dias, apresente suas 

contrarrazões.

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens, para apreciação do recurso 

interposto.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2908 Nr: 292-94.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiyoshi Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT 14.258-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - OAB:17486-MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A, Thalles Felipe Vieira 

Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 292-94.2000.811.0036

 Código: 2908

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 171 da parte exequente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito até o dia 

27/12/2018, o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem baixa na 

distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito, 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.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7006 Nr: 868-48.2004.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Conceição de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Processo nº: 868-48.2004.811.0036

Código: 7006

Ação Penal

 Despacho.

Vistos, etc.

Tendo em vista a Manifestação da Defensoria Pública consignando que os 

autos estão suspensão e somente houve produção antecipada de prova, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar.

 Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, Intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13 de Julho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30420 Nr: 262-39.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária e Empreendimento Floriano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Romes Júlio Tomaz - Procurador do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 262-39.2012.811.0036

Código: 30420
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Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL/MT, devidamente qualificada, em face de AGROPECUÁRIA E 

EMPREENDIMENTO FLORIANO LTDA, igualmente qualificada.

 A parte exequente à fl. 82 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que a parte executada nada mais 

deve à Fazenda Pública Nacional, conforme documento anexo às fls. 

83/84.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou regularmente o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma vez que 

devidamente satisfeita à obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) em razão do 

pronto pagamento.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Guiratinga/MT, 02 de Julho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33194 Nr: 283-44.2014.811.0036

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária e Empreendimento Floriano Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Fabiano Martins de 

Campos - OAB:13339, PRÍSCILA BASTOS TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Autos n° 283-44.2014.811.0036 (33194)

Ação de Embargos à Execução

Sentença.

Vistos etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Compulsando os autos, observa-se na presente Ação houve a perda 

superveniente do objeto.

 Assim, por ser matéria de Ordem Pública, analiso a questão de ofício.

AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTO FLORIANO LTDA, devidamente 

qualificada, ajuizou a presente ação de Embargos à Execução, em face da 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/MT, igualmente qualificada.

Em análise do processo principal em apenso nº 262-39.2012.811.0036 

(30420) – Ação de Execução Fiscal, observa-se que ele foi sentenciado e 

extinto com resolução de mérito, segundo preceitua o art. 924, II do Novo 

CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

Por esses fatos, observa-se que ocorreu na presente ação de Embargos 

à Execução, a falta superveniente do interesse processual, visto que 

desapareceu o objeto pretendido, por ser tratar de um processo acessório 

que acompanha a lide principal.

Decido.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, VI, do Novo CPC.

 CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento).

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31698 Nr: 291-55.2013.811.0036

 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: Nilva Martins Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilmon Cunha Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Pablo F. de Camargo 

- OAB:15.222/MT, Duilio Piato Junior - OAB:3719, Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Dessa forma, REVOGO mandato anterior outorgado aos antigos 

patronos da INVENTARIANTE, constituído pela procuração “ad judicia” de 

fl. 07 e por todos os substabelecimentos sequentes. Por consequência, 

CADASTREM-SE, no Sistema Apolo, TODOS os novos advogados 

constituídos na Procuração “Ad Judicia” de fl. 111, para que tomem ciência 

dos atos processuais, BEM COMO EXCLUEM do Sistema Apolo os demais 

que não estejam descritos no referido documento.2) DEFIRO o pedido de 

fls. 114/115 dos filhos e esposa do herdeiro LUIS RENATO MARTINS 

CUNHA que veio a falecer durante o trâmite processual desta Ação de 

Inventário, conforme certidão de óbito de fl. 124, visto que compulsando 

os autos resta notório a regularidade dos argumentos e documentos 

apresentados (fls. 116/126). Dessa forma, HOMOLOGO a habilitação dos 

herdeiros de LUIS RENATO MARTINS CUNHA indicados à fl. 114 nesta 

Ação de Inventário de forma que seja assegurado o quinhão que lhes 

couberem.3) DEFIRO o pedido de dilação de prazo requerido pela 

INVENTARIANTE às fl. 127/128, por isso, pela última vez, INTIME-SE a 

inventariante para juntar nos autos o COMPROVANTE de quitação do 

Imposto de Transmissão causa mortis – ITCD, no prazo razoável de 90 

(noventa) dias, SOB PENA DE REMOÇÃO DA FUNÇÃO DE 

INVENTARIANTE, com fundamento no artigo 622, II do NCPC.4) 

Posteriormente, INTIME-SE PESSOALMENTE, com remessa/carga dos 

autos, o ESTADO DE MATO GROSSO, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, MANIFESTE-SE em relação ao presente feito, principalmente, sobre 

os documentos referentes a quitação do ITCD.5) Por fim, ABRA-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público.6) No final, após o cumprimento integral de 

todas essas diligências, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

13/07/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8862 Nr: 147-28.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Diante do exposto:1) DECLARO PRECLUSO o direito das partes de 

manifestarem em relação ao ato de arrematação.2) EXPEÇA-SE a 

competente CARTA DE ARREMATAÇÃO do bem imóvel arrematado (art. 

903, §3º do NCPC), contendo todos os requisitos expostos no art. 901, 

§2º do NCPC, averbando o necessário na Matrícula do Imóvel. Em caso de 

resistência do depositário em conceder a posse do bem, EXPEÇA-SE, em 

benefício da parte arrematante, o MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE da 

coisa arrematada, para que ela já tenha a posse do bem, enquanto termina 

de quitar as demais parcelas.DETERMINO que o referido Mandado seja 

cumprido em diligência, com REFORÇO POLICIAL se necessário for, 

cabendo ao executor da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia 

exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível, o 

conflito ou a contenda física com o indiciado.3) Posteriormente, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

JUNTE-SE aos autos o memorial de cálculos referente a atualização do 

débito, ora executado, bem como indique outros bens a serem 

penhorados, caso restar constatado saldo remanescente a ser 

perseguido, sob pena de presunção de quitação do débito pelo valor da 

arrematação e extinção do presente feito com resolução do mérito.4) Por 
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fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

13/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 605 Nr: 5-39.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONE MARIA LOPES ALEXANDRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Borges Lange Adrien 

- OAB:16.437, Jéssica Carolina Oliveira Lopes Arguello - 

OAB:15.330, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT, Nilton 

Massaharu Murai - OAB:16783, Vlamir Marcos Grespan Junior - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabez Ribeiro da Silva - 

OAB:10.903/MT

 Diante do exposto:1) DECLARO precluso o direito da parte executada 

manifestar em relação ao ato de arrematação.2) EXPEÇA-SE a competente 

CARTA DE ARREMATAÇÃO do bem imóvel arrematado (art. 903, §3º do 

NCPC), contendo todos os requisitos expostos no art. 901, §2º do NCPC. 

Em caso de resistência do depositário em conceder a posse do bem, 

EXPEÇA-SE, em benefício da parte arrematante, o MANDADO DE IMISSÃO 

NA POSSE da coisa arrematada, para que ela já tenha a posse do bem, 

enquanto termina de quitar as demais parcelas.DETERMINO que o referido 

Mandado seja cumprido em diligência, com REFORÇO POLICIAL se 

necessário for, cabendo ao executor da Ordem Judicial todo o cuidado 

que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto 

quanto possível, o conflito ou a contenda física com o indiciado.3) 

Posteriormente, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, junte-se aos autos o memorial de cálculos 

referente a atualização do débito, ora executado, bem como indique outros 

bens a serem penhorados, caso restar constatado saldo remanescente a 

ser perseguido, sob pena de presunção de quitação do débito pelo valor 

da arrematação e extinção do presente feito com resolução do mérito.4) 

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

13/07/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58261 Nr: 1646-27.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Edifício Galeria Golden Center

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Grohs, ANA LUIZA MOREIRA GROHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELOISA DORLI LEUCK BULLA - 

OAB:56845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento de Guia de condução da Oficial de 

Justiça, devendo ser recolhida no site do TJ/MT, link: : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, Zona 01, Bairro 

Guiratinga – MT, Valor R$ 30,00 (trinta reais).

 Guiratinga - MT, 13 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32469 Nr: 1029-43.2013.811.0036

 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: João Antonio Ferreira Leite, Guilherme Mota Ferreira 

Leite, José Carlos Ferreira Leite, Hugo Mota Ferreira Leite, Ana Lúcia 

Ferreira Leite de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Pereira Leite, Espólio de 

Jerônimo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Ferreira Leite - 

OAB:17740-MT, Marcelo Andrigo Baía Eduardo - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora, através de seu advogado, 

para que no prazo legal, manifeste-se acerca da certidão do oficial de 

justiça de fl. 212.

Guiratinga - MT, 13 de julho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35200 Nr: 1458-73.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Filho, Carmosina Sabino de Souza, 

Doracy Modesto de Souza, Gilmar Almeida Nunes, Maria Aparecida 

Pandovan, Maria Conceição Froes Carbonato, Pedro Paulo Dourado de 

Araújo, Sebastião Francisco do Nascimento, Pedro de Souza Oliveira, 

Zildeth Cunegundes Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

ertifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente os alvarás nº 

411542-2/2018, na importãncia de R$= 30.182,22 (Trinta mil e cento e 

oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) em favor de GILMAR ALMEIDA 

NUNES ja descontado os honorarios contratuais na proporção de 20%.; 

Alvará nº 411544-9/2018, na importãncia de R$= 7.545,55 (Sete mil e 

quinhentos e quarenta e cinco reis e cinquenta e cinco centavos) em 

favor do autor PEREIRA & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

honorários contratuais na proporção de 20%.; Alvará nº 411536-8/2018, 

na importância de R$= .15.922,48 ( Quinze mil e novecentos e vinte e dois 

reais e quarenta e oito centavos) em favor de MARIA APARECIDA 

PANDOVAN levantamento do principal já descontados os 20% dos 

honorários contratuais; Alvará nº 411538-4/2018, na importância de R$= 

3.980,62 (Três mil e novecentos e oitenta reais e sessenta e dois entavos) 

em favor de PEREIRA & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

correspondentes aos honorários contratuais na proporção de 20%.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14382 Nr: 449-52.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Nogueira Júnior - 

OAB:5.169-MT, Vanderlei Silvério Pereira - OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicmente o alvará nº 

417195-0/2018, na importância de R$= 100.438,77 (Cem mil e 

quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos) em favor do 

MUNICIPIO DE TESOURO, de devolução do Valor bloqueado, na forma do 

despacho de fls, 221.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14931 Nr: 997-77.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo, Schneider Advogados S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adicionora Ramos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Fábio Schneider - OAB:5238, Osmar Schneider - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilon Pinto da Silva - 
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OAB:6258-B/MT, Adilon Pinto da Silva Junior - OAB:11136/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente os alvarás nº 

416916-6/2018, na importância de R$= 1.847,18 (Hum mil e oitocentos e 

quanrenta e sete reais e dezoito centavos) em favor de ELEMAR ELIO 

PERINAZZO correspondente a 50% dos honorarios; Alvará nº 

416925-5/2018, na importância de R$= 1.847,18 (Hum mil e oitocentos e 

quanrenta e sete reais e dezoito centavos), em favor de SCHEIDER 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, correspondente aos outros 50% dos 

honorarios.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10999 Nr: 252-68.2007.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Tânia Ribeiro Moraes Crevelaro, Lupércio 

Crevelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO 

CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941, Luciana de Souza 

Marques - OAB:308.570, Marcelo Ruli - OAB:135.305-SP, Paulo 

Victor Turrini Ramos - OAB:313.368, Zuleica Rister - OAB:56282/SP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, Intimo a parte executada, para que, em 5 (cinco) 

dias, manifeste-se sobre a proposta de honorários do perito de fls. 277 e 

278 ou deposite o valor em juízo, para dar início aos trabalhos periciais 

(art. 95, caput e §1º c/c art. 465, §3º ambos do Novo CPC), conforme 

comprometeu à fl. 243.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42130 Nr: 745-30.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene da Silva Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradescard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o Alvará nº 

415634-P/2018, na importância de R$= 4.446,99 (Quatro mil e 

quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) em 

favor de ARTUR DENICOLO levantamento do acordo homologado.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37110 Nr: 669-40.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o Alvará nº 

412887-7/2018, na importãncia de R$= 3.870,88 (Três mil e oitocentos e 

setenta reais e oitenta e oito centavos) em favor de LUZIA STELLA MUNIZ 

correspondente aos honorários sucumbênciais.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15356 Nr: 100-15.2010.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naildes Almeida de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o Alvará nº 15356, na 

importância de R$= 4.416,23 (Quatro mil e quatrocentos e dezeseis reais e 

vinte e três centavos) em favor de NAILDES ALMEIDA DE QUEIROZ 

correspondente ao principal já descontado os honorarios contratuais.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12910 Nr: 379-69.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Alves Pereira

 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: PROCURADOR - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o Alvará nº 

415633-1/2018, na importância de R$= 4.527,28 (Quatro mil e quinhentos e 

vinte e sete reais e vinte e oito centavos) em favor de IRINEU MARCELO 

correspondente aos honorários sucumbenciais.Guiratinga - MT, 16 de 

julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11494 Nr: 576-58.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Rosa de Oliveira

 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: Leonardo Vasconcellos 

Rocha - OAB:Mat nº 1585012, PROCURADOR - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletronicamente o Alvará nº 

415271-9/2018, na importância de R$= 96.964,26 (Noventa e seis mil e 

novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) 

correspondente ao principal integralmente em favor do advogado, 

mediante prestação de contas.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30251 Nr: 94-37.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Guedes de Souza

 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.
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 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o Alvará nº 

417083-0/2018, na importância de R$= 13.503,17 (Treze mil e quinhentos e 

três reais e dezesete centavos) em favor de MANOEL GUEDES DE 

SOUZA correspondente do percentual de 70% do principal, já descontado 

os honorários contratuais.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54939 Nr: 303-93.2018.811.0036

 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: Danila de Moraes Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER ZARDINI DOURADO - 

OAB:7022/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora, através de seu advogado, 

acerca da audiência designada à Ref. 42.

Guiratinga - MT, 16 de julho de 2018.

Analista Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE KARICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO que foi assinado eletronicamente o Alvará Eletrônico nº 

415349-9/2018, creditado na consta do Beneficiário RJ SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no valor de R$3.999,94 (três mil novecentos 

e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), referente ao 

cumprimento de sentença. Cópia do Alvará anexa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE KARICE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO que foi assinado eletronicamente o Alvará Eletrônico nº 

415349-9/2018, creditado na consta do Beneficiário RJ SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, no valor de R$3.999,94 (três mil novecentos 

e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), referente ao 

cumprimento de sentença. Cópia do Alvará anexa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-27.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA MOREIRA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA designada para 

o dia 28/08/2018, às 13:00 horas.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88875 Nr: 937-06.2018.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 937-06.2018.811.0096 (Código 88875)

Autor: João Claro Fernandes Lopes

Requerido: Lucinéia Aparecida Carrara Lopes

Vistos.

Analisando com acuidade os autos, verifico que a parte autora colacionou 

junto à exordial documentos ilegíveis, quais sejam, documento pessoal 

(RG) e certidão de casamento.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 

15(quinze) dias, junte ao processo cópias legíveis dos documentos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81826 Nr: 374-46.2017.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIR ADELO RAMME, NAIR LUCIA RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO BIAZÃO BASSO - 

OAB:21707/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 374-46.2017.811.0096 (Código 81826)

Requerente: Nair Lucia Ramme e Zelir Adelo Ramme

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense - Sicredi

Vistos.

Emendada a inicial, presentes os pressupostos legais, e por ser a exordial 

tempestiva, recebo os Embargos à Execução, nos termos do art. 915 do 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Intime-se a parte embargada para impugnar os embargos à execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 920 da mencionada lei.

Após, voltem os autos conclusos.

Itaúba/MT, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90137 Nr: 1627-35.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MESQUITA - OAB:1.706/PI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº: 1627-35.2018.811.0096 (Código: 90137)
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Requerente: Moises Pereira da Silva

Requerido: Mariluce da Silva Pereira

Vistos.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itáuba, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89526 Nr: 1304-30.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1304-30.2018.811.0096 (89526)

 Vistos.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II).

Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém em razão da não comprovação da renda do alimentante, 

FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos a partir da citação, a ser 

depositado na conta indicada na inicial, sendo que poderá ser modificado 

a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.

Outrossim, 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 sendo, com supedâneo no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

determino que seja designada audiência de conciliação, conforme pauta 

do (a) conciliador (a) deste juízo.

Cite-se e intime-se a parte ré e intime-se ainda a parte autora a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada.

Na audiência de conciliação, se não houver acordo, poderá a Ré 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência de conciliação.

Para melhor análise de pleito de guarda, INTIME-SE a Equipe Multidisciplinar 

deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize estudo 

Psicossocial no endereço do requerente e da requerida.

 Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Itaúba, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89469 Nr: 1278-32.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Lucy da Cruz Lorca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1278-32.2018.811.0096 (Código 89469)

Vistos.

De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 

no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 09 de agosto de 2018, às 13h30min, apresentando o rol de 

testemunhas no prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.

OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89450 Nr: 1270-55.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1270-55.2018.811.0096 (Código 89450) Vistos. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por MARIA JOSÉ ALVES DE SOUSA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCUAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial. 

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz. Sendo 

assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos da lei 1060/50. Por oportuno, desde já DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de outubro de 2018, às 

09h30min, apresentando o rol de testemunhas no prazo do artigo 407 do 

CPC. No ponto, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 
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disciplinada na CNGC/MT. Com a chegada da contestação, intime-se o 

autor para apresentação de impugnação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Itaúba, 13 de julho de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89449 Nr: 1269-70.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILTON PEDRO JUREMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1269-70.2018.811.0096 (Código 89449)

Vistos.

De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 

no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba/MT, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89396 Nr: 1226-36.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ROBERTO FRANCIO, CRISTIANE CASTRO BRITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR FRANCISCO BEIN DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1226-36.2018.811.0096

Código: 89396

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

 No caso concreto, a parte autora não logrou êxito em trazer as 

documentações que comprovasse sua condição de carência de recursos 

que alega na petição inicial, não bastando o simples tópico justificando o 

deferimento da assistência judiciária gratuita.

 É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual (existência 

de bens e pagamento de carta consorcial) evidenciam a falta dos 

pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do que alega 

a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação de 

hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 290).

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89377 Nr: 1219-44.2018.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFdS, KSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1219-44.2018.811.0096

Código: 89377

Vistos.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º, do CPC).

 DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação.

 Após, conclusos para deliberação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba/MT, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89376 Nr: 1218-59.2018.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1218-59.2018.811.0096 (89376)

 Vistos.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II).

Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém em razão da não comprovação da renda do alimentante, 

FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos a partir da citação, a ser 

depositado na conta indicada na inicial, sendo que poderá ser modificado 

a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.

Outrossim, 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 sendo, com supedâneo no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

determino que seja designada audiência de conciliação, conforme pauta 

do (a) conciliador (a) deste juízo.

Cite-se e intime-se a parte ré e intime-se ainda a parte autora a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada.

Na audiência de conciliação, se não houver acordo, poderá o Réu 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência de conciliação.

Para melhor análise de pleito de guarda, INTIME-SE a Equipe Multidisciplinar 

deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize estudo 

Psicossocial no endereço da requerente.

 Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89375 Nr: 1217-74.2018.811.0096
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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: MPPDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1217-74.2018.811.0096 (89375)

 Vistos.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II).

Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém em razão da não comprovação da renda do alimentante, 

FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos a partir da citação, a ser 

depositado na conta indicada na inicial, sendo que poderá ser modificado 

a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.

Outrossim, 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 sendo, com supedâneo no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

determino que seja designada audiência de conciliação, conforme pauta 

do (a) conciliador (a) deste juízo.

Cite-se e intime-se a parte ré e intime-se ainda a parte autora a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada.

Na audiência de conciliação, se não houver acordo, poderá o Réu 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência de conciliação.

Para melhor análise de pleito de guarda, INTIME-SE a Equipe Multidisciplinar 

deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize estudo 

Psicossocial no endereço da requerente.

 Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89374 Nr: 1216-89.2018.811.0096

 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: RMB, JCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1216-89.2018.811.0096

Código: 89374

Vistos.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º, do CPC).

 DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação.

 Após, conclusos para deliberação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba/MT, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89278 Nr: 1177-92.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 89278.

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.

 Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte requerente.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Designe-se audiência de conciliação conforme pauta do conciliador (a) 

deste juízo.

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Às providências.

 Itaúba, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81224 Nr: 6-37.2017.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6-37.2017.811.0096 (Código 81224)Embargante: Banco 

Bradesco S.A Embargado: Prefeitura Municipal de Itaúba/MTVistos.Ante a 

sua tempestividade (ref. 08), recebo os embargos à execução sem efeito 

suspensivo.No tocante ao efeito suspensivo, a Lei de Execuções Fiscais 

(Lei 6830/92) não trouxe dispositivo relacionado ao assunto. Sendo assim, 

em cumprimento ao disposto no artigo 1° da referida lei, onde, de forma 

subsidiária no processo de execução fiscal se utilizará das normas do 

Código de Processo Civil, passo a analisar o pleito com base no 

mencionado diploma legislativo.O CPC, em seu artigo 919, traz que a regra 

é o recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo . Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).No caso 

em tela, em que a parte postula a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos a execução fiscal que, de acordo com o CPC somente será 

concedida quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória, não vislumbra-se o fumus boni iuris, muito menos o periculum in 

mora, não se desincumbindo a parte embargante de demonstrar que o 

prosseguimento do feito executivo irá causar dano de difícil ou incerta 

reparação, necessário ao deferimento do efeito suspensivo nestes 

embargos, motivo pelo qual, recebo sem o referido efeito, determinando o 

prosseguimento da execução, nos termos do art. 919, caput, § 1º, do 

CPC.Intime-se a parte embargante para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias impugnar os embargos à execução.Translade-se cópia da presente 

decisão para os autos principais.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências. Itaúba/MT, 13 de julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89623 Nr: 1343-27.2018.811.0096
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DANIEL DA ROCHA, MARIA MADALENA DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE GUAÍRA / ESTADO DO PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS ZERAIK DA COSTA 

PEREIRA - OAB:81.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Alves de 

Andrade - OAB:48556

 Código. 89623

Vistos etc.

DESIGNO o dia 16 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 14H:00MIN para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde deverá comparecer a testemunha 

ODAIR JOSÉ DE SOUZA, sob as penas da lei, para ser inquirido neste 

juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha, DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itáuba/MT, 13 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49673 Nr: 1410-39.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Maciete Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/O, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 50, revogo a decisão de ref. 46, 

para tanto, nomeio o Dr. Danilo Rodrigues de Souza, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 24.727/O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se o advogado nomeado para impugnar a contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42696 Nr: 296-02.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Pinto Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do réu. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 57098 Nr: 1161-54.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JAURI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTAL FERREIRA DE 

CARVALHO NETO - OAB:58989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora, no prazo de 05 dias, se manifeste acerca da Certidão da 

Oficiala de Justiça de referência 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 55995 Nr: 665-25.2018.811.0027

 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: SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, MILTON ZANA 

PORTELA, Marilu Welter Giraldes, Nivalda Giraldes Portela, FLORINDO 

ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, ALBERTO ZANA 

PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glidy Wanovich Estevão, VIVIANE ELIAS 

ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS PEREIRA - 

OAB:29505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSK - OAB:21669, MARIA ELISABETE BRIGO CARREIRA - 

OAB:248896, NATHANY PRISCILA BORGES ROCHA, - OAB:23504/0

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ itens 7.3 

e 7.3.1 que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos 

senhores gestores das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono estes autos para expedir matéria imprensa com a finalidade de 

INTIMAR o Requerente para retirar em Cartório a Carta Precatória expedida 

nos autos, devendo comprovar sua distribuição no prazo de 10 (dez) dias, 

ou, caso queira, diligenciar o cumprimento da Carta Precatória, sendo que 

as custas das Cartas Precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante, observando-se que, ante ao fato de o Cartório 

Distribuidor da Comarca de Rondonópolis/MT ser Particular, além das 

custas de praxe, deve ser paga a Taxa no valor de R$ 41,40 (quarenta e 

um reais e quarenta centavos) a ser depositada na Conta Corrente 

44017-5, Ag. 0551-7, Banco do Brasil, para o referido Cartório Distribuidor, 

bem como deve ser efetuado o DEPÓSITO da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça da Comarca de Rondonópolis/MT, por meio de guia emitida através 

do site “www.tjmt.jus.br”.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49104 Nr: 1473-67.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, preenchido os requisitos do art. 300, do CPC, e em 

razão do caráter essencialmente alimentar do benefício, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, determinando que a autarquia requerida, 

RESTABELEÇA o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA ao 
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requerente JAYME GARCIA, no PRAZO DE 30 (trinta) DIAS, contados a 

partir da ciência desta decisão, sob pena de incidência de multa diária no 

importe de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), fixada com fulcro nos arts. 497 e 537, ambos do 

CPC.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. Sendo assim, DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO, pois o expediente conciliatório se resumiria em morosidade, 

atentando contra os princípios da celeridade e da economia 

processual.CITE-SE o requerido para apresentar contestação no prazo de 

trinta dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser 

cientificado de que não respondendo presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Havendo contestação, com 

alegação de qualquer das matérias enumeradas no art. 337 do CPC ou de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado na inicial, ou, 

ainda, a juntada de documentos, intime-se a parte autora, para a réplica, a 

ser ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 11 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49179 Nr: 1516-04.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Filho Neto, Alair Bicalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atendidos os requisitos formais do art. 260, do Código de Processo Civil, 

CUMPRA-SE na forma deprecada, SERVINDO cópia desta como 

MANDADO.

Caso de falta de documento ou pendência de diligência a ser custeada 

pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo Deprecante, por meio 

eletrônico, visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de devolução.

Verificando que o ato deva ser praticado em outra Comarca, em razão do 

caráter itinerante da carta precatória, REMETA-A, com a devida 

comunicação.

Após o cumprimento, ou resultando negativo o ato, DEVOLVA-SE a 

missiva ao Juízo de origem, independentemente de despacho nesse 

sentido, com as nossas homenagens, observando-se a disciplina dada na 

CNGC.

Cumpra-se. Às providências.

 Jauru/MT, 13 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33458 Nr: 738-73.2014.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lucatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel de Souza Meira, Cleide 

Marlena de Avila Espíndola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B

 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 arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que 

se manifeste nos autos a respeito dos documentos de fls. 98/100.

Jauru, 13 de julho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12926 Nr: 1225-19.2009.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinaldo Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCINALDO SANTOS OLIVEIRA, Rg: 

1992185-3, Filiação: Cicero Antonio de Oliveira e Maria dos Anjos Santos, 

data de nascimento: 08/02/1988, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, 

solteiro(a), trabalhador braçal. 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.Cuida-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso contra LUCINALDO SANTOS OLIVEIRA, 

devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no crime 

tipificado no art. 303, ‘caput’, c/c art. 291, § 1°, inciso I, da Lei 9.503/97 

(Código de Transito Brasileiro).Em suma alega o Ministério Público que:“No 

dia 24 de agosto de 2008, por volta das 22h40min., na Rua Carlos Gomes, 

no Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Jauru/MT, LUCINALDO SANTOS 

OLIVEIRA, praticou lesão corporal culposa na direção de veiculo 

automotor, após ingestão de bebida alcoólica, na vítima Wantuil de Oliveira 

(auto de constatação de embriaguez por substancia alcoólica de fls. 17 e 

auto de exame de corpo delito e mapa topográfico de fls. 44/45).Conforme 

apurou-se, no dia dos fatos, o denunciado após ingerir determinada 

quantidade de bebida alcoólica, montou em sua motocicleta e passou a 

conduzi-la pelas ruas da cidade em alta velocidade, oportunidade em que 

veio a colidir/chocar-se, contra a vítima Wantuil de Oliveira, causando-lhe 

a lesão corporal descrita no Auto de Exame de Corpo Delito, em virtude de 

ter o denunciado perdido o controle de direção da motocicleta devido a 

sua imprudência.Ato continuo, foi prestado socorro aos envolvidos no 

acidente e acionada a policia militar, ocasião em que foi efetuado o auto de 

constatação de embriaguez por substancia alcoólica, exame este 

conclusivo no sentido de que LUCIANO SANTO OLIVEIRA encontra-se sob 

influencia de álcool”. [sic]A denúncia foi recebida em 1º de novembro de 

2010 (fl. 55).Tentada a citação pessoal do acusado, foi certificado pelo 

oficial de justiça que não foi possível a sua realização, ante as 

informações de que o mesmo estava morando em uma fazenda perto de 

Pontes e Lacerda/MT, sem exata localização (fls. 58), razão pela qual foi 

realizada citação via edital (fls. 76/77). Ato continuo, foi certificado o 

decurso do prazo para apresentação da defesa (fls. 79).Na decisão de 

fls. 82 dos autos foram determinadas a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, sendo 

determinado, ainda, a expedição de ofícios aos órgãos de praxe com a 

finalidade de localizar o endereço do acusado.Por fim, aportou aos autos 

manifestação do Ministério Público pugnando pela extinção da punibilidade, 

nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 115, 

todos do CP.Vieram os autos conclusos.É o relato do necessário. 

Fundamento e decido.Pois bem, como bem se nota dos autos os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas.Ocorre que, observando-se os lapsos 

temporais existentes entre a data do recebimento da denúncia (fls. 55), a 

data da decisão que determinou a suspensão do processo e do curso da 

prescrição (fls. 82), até a presente data, tem-se que, inevitavelmente, o 

processo encontra-se prescrito, e, sendo a prescrição causa de extinção 

da punibilidade, prevista no art. 107, inciso IV, do CP, uma vez 

reconhecida deverá ser declarada pelo juiz, em qualquer fase do 

processo, nos termos do art. 61 do CPP. Explico.Primeiramente, 

consigna-se que o jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a 

sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em 

apuração que, no caso, é de detenção de seis meses a dois anos e multa, 

conforme previsão do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.Nessa 
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toada, a prescrição conforme se verifica do inciso V, do art. 109, do CP, 

ocorreria em 04 (quatro) anos, devendo ser considerada a suspensão do 

processo decretada nos termos do art. 366 do CPP.A Constituição Federal 

de 1988, como regra, estabelece ser direito fundamental a prescrição, 

salvo as exceções dos incisos XLII e XLIV, do art. 5°. Em razão disso, foi 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça a Súmula n.º 415 que estabelece 

o período em que poderá perdurar a suspensão do prazo prescricional em 

decorrência do art. 366, do CPP, ‘in verbis’:Súmula 415 - O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada. (Súmula 415, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 

16/12/2009).Assim, a suspensão a que faz menção do art. 366, do CPP 

será regulada pelo máximo da pena cominada ao crime e, após o decurso 

desse prazo, tornará a fluir o prazo prescricional.Nesse sentido, é a 

jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. LIMITE PARA DURAÇÃO DO SOBRESTAMENTO. PRAZO 

REGULADO PELO PREVISTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL, 

CONSIDERADA A PENA MÁXIMA APLICADA AO DELITO. ENUNCIADO 415 

DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO 

CONSUMADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 

DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do enunciado 415 do 

Superior Tribunal de Justiça, nos casos do artigo 366 do Código de 

Processo Penal, "o período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada". 2. Uma vez decorrido o prazo 

prescricional com base na pena máxima em abstrato para o crime durante 

a suspensão, esta cessa e a prescrição volta a fluir. 3. No caso dos 

autos, verifica-se que a pena máxima cominada ao delito imputado ao 

paciente é de 3 (três) anos, motivo pelo qual o prazo prescricional é de 8 

(oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. 4. Com a 

suspensão do processo e do prazo prescricional, transcorreu o período 

de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias até a data em que 

o acusado foi pessoalmente citado - 27.3.2014 -, tendo fluído, portanto, o 

prazo prescricional de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias 

desde o fim do lapso da suspensão, consoante o entendimento 

consolidado por este Sodalício. 5. Somado tal período - 1 (um) ano, 8 (oito) 

meses e 27 (vinte e sete) dias - ao que fluiu entre a data do recebimento 

da denúncia - 14.4.2003 - e o dia em que foi decretada a suspensão com 

base no artigo 366 do Código de Processo Penal - 30.6.2004 - não 

transcorreram mais de 8 (oito) anos, o que revela a impossibilidade de 

extinção da punibilidade do recorrente, como pretendido no reclamo. 6. 

Recurso improvido. (RHC 54.676/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)”. (com realces 

nossos)Pois bem, analisando o caso sub judice, verifica-se que o último 

marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia que se 

deu em 1º de novembro de 2010 (fls. 55) (art. 117, inciso I, do CP), e que a 

decisão que determinou a suspensão do feito e do curso do prazo 

prescricional (art. 366, do CPP) foi proferida em 26 de fevereiro de 2013 

(fls. 82), tendo assim, decorrido lapso prescricional de 02 (dois) anos, 03 

(três) meses e 26 (vinte e seis) dias.Constata-se que, de acordo com o 

entendimento acima exposto, o processo permaneceu suspenso do dia 26 

de fevereiro de 2013 (fls. 82) até o dia 25 de fevereiro de 2017, ou seja, 

exatos 04 (quatro) anos, passando, desde então, a fluir o prazo 

prescricional.Nota-se que, desde a retomada do curso do prazo 

prescricional, ou seja, dia 26 de fevereiro de 2017 até a presente data, 

decorreram mais 01 (um) ano, 03 (três) meses e 01 (um) dia, que 

somados ao período prescricional decorrido antes da decisão que 

suspendeu o feito e o curso da prescrição, perfaz lapso temporal de 03 

(três) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias.Importante, ressaltar 

que, no presente caso o referido prazo prescricional de 04 (quatro) anos 

deve ser reduzido pela metade, já que ao tempo do fato o acusado era 

menor de 21 (vinte e um) anos, em observância ao disposto no art. 115, 

do CPP.Desta feita, considerando que a pena máxima cominada ao crime é 

de 02 (dois) anos de reclusão (art. 303, do CP), a prescrição se 

consubstancia em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do 

CP e, como restou apurado que antes de determinada a suspensão do 

feito e do curso do prazo prescricional e após a retomada da marcha 

processual decorreu lapso temporal de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 

27 (vinte e sete) dias, sendo certo que o acusado faz jus à redução de 

metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115, do CPP, a 

declaração de extinção da punibilidade do acusado em razão da 

prescrição da pretensão punitiva émedida escorreita.Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUCINALDO SANTOS 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, em virtude da prescrição 

punitiva, nos moldes do que dispõe o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso 

V e art. 115, todos do Código Penal. PROCEDAM-SE as comunicações de 

estilo, sobretudo ao cartório distribuidor desta Comarca e aos Institutos de 

Identificação Estadual e Federal.Sem custas, pois o pagamento constitui 

efeito da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, 

desaparece a obrigação.No mais, considerando a ausência de 

informações acerca da localização do acusado, DETERMINO a sua 

intimação acerca da presente sentença, mediante edital, com prazo de 60 

(sessenta) dias, nos termos do art. 392, inciso VI e § 1°, do CPC.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 13 de junho de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49151 Nr: 1502-20.2018.811.0047

 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: Vanderlucy Ferreira de Miranda Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

benefício almejado, apresentar documentos que comprovem sua 

hipossuficiência, tais como:a) Cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge;b) Cópia 

de extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, 

dos últimos três meses;c) Cópia dos extratos de cartão de crédito, dos 

últimos três meses;d) Cópia da ultima declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal;e) Certidão negativa de bens 

imóveis,Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 

290, CPC).2.DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA(...) Nesse contexto, 

considerando que o valor da demanda, não engloba o patrimônio do casal 

a ser partilhado, tampouco a soma de 12 (doze) parcelas dos alimentos, 

INTIME-SE a parte autora, via Dje, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, a fim de valorar corretamente a causa, sob pena de 

indeferimento da exordial, nos termos do art. 321, do CPC.3.DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS.Outrossim, da análise detida do feito, verifica-se que a 

autora pretender partilhar um imóvel rural, denominado “Sítio Nossa 

Senhora Aparecida”, entretanto, não apresentou qualquer documento que 

demonstre a titularidade do bem imóvel que pretende partilhar, documento 

indispensável à analise do mérito.Desse modo, fica a parte autora 

intimada, também, a apresentar os documentos que atestam a propriedade 

do referido imóvel, sob pena de restar prejudicada a partilha.Decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE, e voltem os autos conclusos, com URGÊNCIA para 

análise do pedido de tutela antecipada.Em tempo, determino que o Cartório 

Distribuidor providencie a alteração do tipo da ação no sistema 

informatizado APOLO, haja vista que não se trata de separação 

consensual, mas de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável, onde há litigiosidade.(..).Jauru/MT, 12 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49155 Nr: 1503-05.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELIA TEONILIA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação previdenciária de concessão SALÁRIO MATERNIDADE 

de trabalhadora rural, ajuizada por JUSCELIA TEONILIA DA SILVA 

SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319, do Código de Processo Civil e não incidem as hipóteses do art. 330 

do mesmo diploma legal.

Diante dos documentos apresentados nos autos e, ainda, pela própria 

natureza da demanda, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

ou modificação posterior caso seja constatada capacidade financeira.

Por Ofício Circular, AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da 

União informa a desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSS e demais autarquias federais, 

tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a 

formalização de acordo antes da completa instrução do feito. Sendo 

assim, DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA de conciliação e mediação, pois o 

expediente conciliatório acarretaria morosidade ao feito, atentando contra 

os princípios da celeridade e da economia processual.

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de trinta 

dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificada 

de que não respondendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos 

(CPC, art. 344 c/c 345, inc. II).

 Havendo contestação, com alegação de qualquer das matérias 

enumeradas no art. 337 do CPC ou de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado na inicial, ou, ainda, juntada de documentos, 

INTIME-SE a parte autora, para a réplica, a ser ofertada, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38730 Nr: 97-17.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEUZA HONORATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por outro lado, o valor arbitrado a título de honorários periciais (R$ 

370,00), se o expert nomeado tivesse que se dirigir até ao prédio do 

fórum, ou outra estrutura nesta comarca a fim de realizar as perícias, que 

vale dizer, não há grande demanda desta natureza, certamente, a 

nomeação não lhe seria atrativa, haja vista que o valor basicamente seria 

diluído nos custos com transporte.Pelas razões expostas, mantenho o 

valor dos honorários periciais anteriormente arbitrados, vez que 

devidamente fundamentada a decisão que os fixou no valor de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais).Tendo em vista ainda não foi realizada a 

perícia, INTIME-SE o perito para que AGENDE DATA, HORA E LOCAL para 

realização do exame médico, fornecendo ao juízo tais informações no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência da nomeação (art. 465, § 2º, 

do CPC). Advirto que a data a ser designada para realização da perícia 

deverá ser de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, a fim de 

possibilitar a intimação e comparecimento das partes.Feito isso, deverá a 

Secretaria cumprir as demais providências elencadas nos itens “b” a “h”, 

da decisão de fls. 91/92.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 13 

de julho de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20552 Nr: 597-56.2011.811.0048

 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: MARLENE BARBOSA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:11795/MT

 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 

Requerida a apresentar o comprovante de pagamento dos honorários 

advocatícios fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35378 Nr: 887-61.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28426 Nr: 975-70.2015.811.0048

 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: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LOPES DE ASSUNÇÃO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR as partes para se 

manifestar sobre a que entender de direito, no prazo legal, ante a falta de 

movimentação a mais de 01 (um) ano, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5653 Nr: 492-55.2006.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEJAIME LOPES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, MILLA MUNIQUE RODRIGUES - OAB:21915-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, Kerolayne Lorrayne Castaldeli 

Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21881 Nr: 1043-25.2012.811.0048

 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
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 PARTE AUTORA: ARACI FRENEDA FERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON HEITOR MACHADO, ARI VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA FERRES - 

OAB:40.945 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6860 Nr: 334-63.2007.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCO DE CASTRO, LINDOMAR 

DUARTE DA SILVA, JOEL PEREIRA DE AGUIAR, JOSÉ OZETE FREITAS, 

RONIVAL SOARES SANTOS, OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA, JACQUES 

DOUGLAS FERREIRA GUEDES, DEJAIR FRANCISCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JR. - OAB:3.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10429 Nr: 82-55.2010.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DANTAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ PEREIRA NETO - 

OAB:MT/11780, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento do presente 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, devendo o mesmo ser remetido para o 

arquivo provisório.

2. Após o decurso do prazo, certifique-se e faça conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23365 Nr: 1419-74.2013.811.0048

 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: CLEUSA GONÇALVES

 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: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de CLEUSA GONÇALVES, com base nos artigos 525 e 910, 

do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, haver 

excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

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 CLEUSA GONÇALVES, 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 CLEUSA GONÇALVES, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fl. 154 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 Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22322 Nr: 355-29.2013.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA LUISA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:1950397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230, FABIANO GODA - OAB:7188

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35444 Nr: 920-51.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESEON MOREIRA DE CARVALHO

 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: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 3.1. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, na AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, para conceder os benefícios da aposentadoria por invalidez 

à parte autora, EDESON MOREIRA DE CARVALHO, indicada e qualificada 

na petição inicial, nos termos do artigo 44, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 

01 (um) salário mínimo mensal, bem como o abono anual previsto no artigo 
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40, da mesma lei, a partir de 11/08/2016, observada a prescrição 

quinquenal contada retroativamente da data do indeferimento 

administrativo; e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. 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 pela parte autora, 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.(...)Tendo em vista que o direito controvertido não excede a 

1.000 (um mil) salários mínimos, não se aplica ao caso o reexame 

necessário da sentença, conforme o artigo 496, § 3º, do Código de 

Processo Civil/2015.3.5. Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.3.6. P.R.I. Cumpra-se.3.7. Tópico síntese 

do julgado: a) nome do(a) segurado(a): EDESON MOREIRA DE 

CARVALHO; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda 

mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário 

mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 1º/06/2016 (data do 

indeferimento do pedido administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a 

calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39093 Nr: 2612-85.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDES TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da certidão de Ref: 9 intime-se pessoalmente a parte autora para 

que junte aos autos comprovante do pagamento das parcelas vencidas, 

conforme deferido em Ref: 17.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 16 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22193 Nr: 214-10.2013.811.0048

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELEIDE SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR FILISBINO GERARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS VARGAS LEITE - 

OAB:MT/11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos ao Autor para as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21904 Nr: 1071-90.2012.811.0048

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO C. JASSNIKER 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 21087, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EERICO RICARDO DA 

SILVEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos a parte autora para as 

providências cabíveis, no prazo de 10(dez) dias, tendo em vista a certidão 

do Oficial de Justiça a seguir transcrita: "Certifico e dou fé, que, em 

cumprimento ao presente mandado, dirigiu-me ao endereço mencionado, e 

ali sendo, após as formalidades legais, deixei de proceder, conforme 

determinado, a INTIMAÇÃO do requerido Sr. DIOGENES SANTOS 

RODRIGUES, em virtude do mesmo não residir no referido endereço, bem 

como se tratar de pessoa desconhecida por vizinhos próximos ao referido 

endereço".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43609 Nr: 1095-11.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA RODRIGUES VASCONCELOS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 8.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 16 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33522 Nr: 1921-08.2016.811.0048

 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: SANTOS SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento, 

determinando o prosseguimento da sentença embargada de Ref: 44.3.2. 

Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo 

de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a 

sentença de Ref: 44.Juscimeira – MT, 16 de julho de 2018.Alcindo Peres 

da Rosa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23332 Nr: 1387-69.2013.811.0048
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEILDO RIBEIRO COSTA

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22062 Nr: 73-88.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos ao Advogado do Réu a se 

manifestar quanto os documentos juntados às fls. 203/211, no prazo de 

05(cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-60.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FAGUNDES DE SOUZA (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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-38.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS KAWAHARA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-85.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando improcedente o 

pedido do autor, o processo deve ser arquivado definitivamente. 2. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000136-23.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON PEREIRA DIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por WELITON 

PEREIRA DIAS GOMES, qualificado nos autos, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, 

alegando que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade 

Consumidora nº 6/153668-9, e que foi surpreendido com a fatura de 

consumo de energia, referente ao mês de julho com o alto valor da fatura 

no valor de R$ 380,95 (trezentos e oitenta reais e noventa e cinco reais), 

valor este que já foi motivo de ação judicial, tendo sido declarada a 

inexistência do referido débito, porém houve a interrupção do 

fornecimento da energia elétrica ao consumidor. Assim, pede a liminar 

para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, 

sob pena de cominação de multa diária. É o breve resumo. FUNDAMENTO. 

DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em 

sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme 

exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também 

editada no VII Encontro Nacional. No presente caso, constata-se que o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece amparo, pois os 

requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram demonstrados 

de forma satisfatória e suficiente para a concessão do pedido formulado. 

Assim, estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da 

tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que conduz à 

verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos juntados. 
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Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é evidente, pois 

o bloqueio dos telefones acarreta-lhe excessivo gravame e prejuízo. 

Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo requisito para 

a concessão de qualquer medida cautelar, está demonstrado nos autos, 

pois a parte autora visa à possibilidade de utilizar a energia elétrica, o que 

na vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão, por se 

tratar de utilidade básica. Em matéria de defesa do consumidor, e 

considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, como forma de dar guarida ao 

consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. ANTE O EXPOSTO, 

defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte, 

para determinar que a parte requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora 

Nº 6/153668-9, pela cobrança discutida nesta ação, no prazo de 24 horas, 

sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, em 

benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Sem 

prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, designe-se 

sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento 

judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-43.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido veiculado para que seja redesignada a 

Audiência de Tentativa de Conciliação para a próxima data possível, 

conforme pauta da Srª Conciliadora. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-72.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RITA TERCIANA FERNANDES MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000064-36.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GEYDSON MAKS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-58.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS KAWAHARA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000085-12.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000081-72.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RITA TERCIANA FERNANDES MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 
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inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000064-36.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GEYDSON MAKS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000078-20.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000096-41.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-90.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALMEIDA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-08.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 
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não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-45.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido retro, por não constar dos autos o número 

do CPF da parte requerida. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010069-71.2013.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARCOS DE ARRUDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA RODRIGUES SOARES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja suspenso o andamento 

do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e faça conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-33.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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 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$ 604,79 (seiscentos 

e quatro 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

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000276-91.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63593 Nr: 662-57.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMESON OLIVEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal com a finalidade de apurar a responsabilidade 

criminal de Remerson Oliveira de Souza pela conduta descrita nos arts. 

147 e 329 do CP, na forma do art. 69 do mesmo código.

Verifico, no caso em tela, que, do recebimento da denúncia, no dia 02 de 

julho de 2014, até a presente data não houve outro marco interruptivo da 

prescrição; portanto, considerando que os crimes não têm pena superior a 

02 anos, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 04 anos, conforme 

o previsto no art. 109, V, do CP.

Desta forma, EXTINGO A PUNIBILIDADE DE REMERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA pela conduta enquadrada nos arts. 147 e 329 do CP, com 

fundamento no art. 107, IV, do CP, e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Saem os presentes intimados. Intime-se o denunciado e seu advogado. 

Intime-se a vítima.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h45min 

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, 12 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76845 Nr: 1416-57.2018.811.0109

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ROCHA DIAS, JOÃO PEDRO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:OAB/MT 23.482
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 Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal, 

após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça/Turma 

Recursal/TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75248 Nr: 523-66.2018.811.0109

 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: ANTONIA DOS SANTOS DUARTE

 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:

 Vistos etc.

Ante a não realização da perícia necessária, designo nova data para sua 

realização, junto ao perito nomeado, para a data de 13 de agosto de 2018, 

às 10:00 horas.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48717 Nr: 542-53.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DO PRADO ANDRADE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Conforme já requerido e deferido à fl.54, expeça-se o alvará respectivo.

Destarte, em atendimento ao provimento nº 68/2018, CNJ, precedente a 

expedição deferida, INTIME-SE o requerido para, querendo, interpor 

impugnação ou recurso, no prazo legal.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se, volte concluso.

Marcelândia/MT, 13 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68903 Nr: 689-69.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEJAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEJAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS EIRELI, CNPJ: 01882562000179, Inscrição Estadual: 

130297453. 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: 05/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MADEJAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA N°201412246, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201412246/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/12/2013

 - Valor Total: R$ 109.834,10 - Valor Atualizado: R$ 109.834,14 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Analisando os autos, depreende-se que já 

foram realizadas diversas tentativas de intimação do executado, as quais 

restaram infrutíferas.Diante disso, defiro o requerimento à (fl. 20v), 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 oque for de direito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 09 de julho de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 12 de julho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74196 Nr: 1858-57.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DINIZ DAMIÃO, RUAN 

MARQUES SILVA SANTOS, PAMELA GABRIELE DA SILVA BATISTA, 

GABRIELA FERNANDES MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O, JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos em correição

Em cumprimento a determinação proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará de soltura em favor de GABRIELE 

FERNANDES MATHIAS, bem como, cumpra-se a determinação através de 

carta precatória.

Destarte, consigno que a ré deverá responder às acusações em liberdade 

mediante o cumprimento das seguintes condições:

 a) Comparecer a todos os atos do processo a que for intimado;

b) Justificar bimestralmente suas atividades em juízo, devendo 

comparecer à Secretaria do Fórum até o dia 10 de cada mês, começando 

no mês de agosto de 2018;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca sem comunicação prévia a este 

juízo;

d) Proibição de acesso e/ou frequência a bares, prostíbulos e 

estabelecimentos similares;

e) Proibição de praticar novos crimes;

Intime-se à ré.

Às providências, após, cumpridas as determinações, vistas ao Ministério 

Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

À Secretaria para que atualize o BNMP 1.0 e 2.0.

Marcelândia, 13 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70434 Nr: 1470-91.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZABETE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante na denúncia para 

o fim de CONDENAR a ré Luizabete Pereira dos Santos pela prática do 

delito previsto no art. 243 do ECA.Atento ao princípio constitucional da 
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individualização da pena passo a dosar a sanção penal.Analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade, que é o juízo 

de reprovabilidade da conduta do réu, e o motivo do crime são os normais 

à espécie; verifico que a ré tem bons antecedentes(...)Aplicada a 

substituição prevista no art. 44 do CP, prejudicada a análise do sursis (Art. 

77 do CP), razão pela qual deixo de proceder a suspensão da pena.Deixo 

de condenar o réu ao pagamento de danos causados pelo crime, porque 

ausente comprovação de danos. (art. 387, IV, do CPP).Concedo o direito 

do réu de recorrer em liberdade. Condeno o acusado ao pagamento das 

custas processuais, o qual suspendo com fulcro no art. 12 da Lei 

1.060/50.Saem os presentes intimados. A denunciada não manifestou 

interesse em recorrer neste momento.Após o trânsito em julgado da 

sentença penal de mérito, adotem-se as seguintes providências finais:a) 

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;b) Oficie-se ao TRE para que 

proceda a suspensão dos direitos políticos do condenado pelo tempo da 

condenação, com fulcro no art. 15, III, da CF;c) Determino que o Cartório 

deste juízo criminal expeça carta de sentença com remessa ao juízo das 

execuções penais, a fim de ser viabilizada a execução da pena, nos 

termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais;d) Venham os autos 

conclusos para designação de audiência admonitória.e) Declaro a perda 

da fiança em favor da conta única do Juízo.f) Remeta-se cópia integral do 

feito para o Ministério Público apurar a responsabilidade 

administrativa.Publique-se, Registre-se e Intimem-se, observando-se que 

as vítimas deverão ser intimadas, na forma disposta pelo § 2º, do art. 201 

do CPP.(...).Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75732 Nr: 832-87.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO REINALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de condução coercitiva da vítima, conforme despacho.

Redesigno a solenidade para a data de 03/09/2018 às 16h para a oitiva da 

testemunha Clovis Machado e a vítima, cuja ausência foi justificada pois 

estava em escolta. Saem os presentes intimados. Intime-se a testemunha. 

Expeça-se ofício requisitando a escolta do denunciado. Expeça-se 

mandado de condução coercitiva para a vítima, devendo ela ser advertida 

que se não comparecer à solenidade, será conduzida pelos policiais.

Com relação ao pedido de revogação da preventiva, entendo que deve ser 

acolhido, considerando que o denunciado está preso há aproximadamente 

100 dias e pelas condutas imputadas a ele neste processo, caso 

condenado, é bem provável que não ficará preso, em regime fechado. 

Desta forma, pelo princípio da proporcionalidade e de homogeneidade de 

tratamento, e considerando que a continuação da presente audiência 

ocorrerá em setembro de 2018, quase dois meses depois desta, DEFIRO a 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONCEDENDO A LIBERDADE 

PROVISÓRIA e determinando algumas medidas cautelares diversas da 

prisão:

a)Comparecer a todos os atos do processo a que for intimado;

b)Justificar bimestralmente suas atividades em juízo;

c)Proibição de ausentar-se da Comarca sem comunicação prévia a este 

juízo;

d)Não se aproximar da vítima Alexandre Mendes dos Reis e não entrar em 

contato com ele.

 SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se 

por outro motivo estiver preso.

Atualize-se o BNMP 1.0 e 2.0.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 11h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Rafael Ramalho Barros, Assessor de Gabinete 

II, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 13 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75732 Nr: 832-87.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO REINALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de condução coercitiva da vítima, que foi intimada e não 

compareceu à solenidade.

 Expeça-se mandado de condução coercitiva para ser cumprido nesta 

oportunidade.

Marcelândia/MT, 13 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75550 Nr: 722-88.2018.811.0109

 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: ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE

 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:

 Vistos, etc.

Existe determinação judicial à cumprir às fls. 25/V, consistente em estudo 

psicossocial com o requerente.

Após, voltem os autos conclusos para a decisão.

Marcelândia/MT, 12 de julho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48312 Nr: 137-17.2010.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTOR WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente 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.: 60096 Nr: 28-32.2012.811.0109

 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: ESTER RODRIGUES FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:0858878

 Intime-se a parte (X) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69842 Nr: 1218-88.2016.811.0109

 AÇÃO: Inventário->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: ALINA SAUER DE QUADROS, CSDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA- 1. Relatório ALINA SAUER DE QUADROS E CAROLINA 

SAUER DE QUADROS ajuizaram a presente ação de inventário pelo rito de 

arrolamento sob os bens deixados por ocasião do falecimento de 

FRANCISCO DE QUADROS.A inicial veio instruída com os documentos às 

fls.17/39. Determinada a emenda em exordial, quanto à adequação ao 

valor da causa (fl.40). Logo, procedida à retificação com regularização do 

valor à causa às fls.42(...)Por conseguinte, sendo o caso, nos termos do 

art. 659,§2º, do CPC, lavra-se o respectivo formal de partilhas, com 

expedições necessárias respectivamente. INTIME-SE a Fazenda Pública 

da sentença ora proferida, para os fins do artigo 659, § 2º, do CPC. Por 

fim, mantenho os benefícios da justiça gratuita provisoriamente deferida à 

fl. 43-v, tornando-a definitiva.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Marcelândia/MT, 12 de julho de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67682 Nr: 135-37.2016.811.0109

 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: LUCIA PETRYKOWSKI SCHENATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal, 

após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça/Turma 

Recursal/TRF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 427-27.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CALAÇA DE MATOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça / Turma 

Recursal/Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67795 Nr: 184-78.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IECDMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de (fl. 13), no que tange à pesquisa de endereço do 

executado pelo sistema INFOJUD, BACENJUD e SIEL.

 Restando frutífera a pesquisa, CITE-SE o executado, por expedição de 

AR, conforme artigo 8°, inciso I da Lei n° 6.830/80, para, no prazo de cinco 

(05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com oferecimento de bens à penhora.

Caso não seja positiva a intimação por oficial de justiça, nos termos do 

artigo 8° inciso III da Lei 6830/80.

O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) 

dias, contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior 

a dez (10) dias.

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3, 

inciso I do CPC/2015.

Caso reste negativa a citação do executado DÊ-SE vista dos autos a 

Procuradoria Estadual para, no prazo de 20 (vinte) dias apresentar nos 

autos endereço atualizado.

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (40, 

caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o 

item 6.12.10 da CNGC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 12 de julho de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63961 Nr: 951-87.2014.811.0109

 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): ARTEMIO JOSE VERUS EPP, EDNA SILVANA 

CELUPPI VERUS, ARTÊMIO JOSÉ VERUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSO – SICREDI NORTE/MT em face dos executados 

ARTEMIO JOSÉ VERUS EPP e outros.

Devidamente citado à fl. 34, o executado manteve-se inerte conforme fl. 

38, diante disso o magistrado às fls. 38, deferido o pedido de penhora 

online, o qual restou ínfima conforme fl. 40v, após foi homologado acordo 

e juntado às fls. 44/49 e suspensão o processo à fl. 50.

Às fls. 53/55, o exequente requereu a penhora online, tendo em vista que 

o acordo celebrado entre as partes não ocorreu o pagamento de 

nenhumas das parcelas. Deferido o pedido à fl. 57, onde restou infrutífera 

o valor em conta bancária da executada à fl. 58.

Diante da existência de bem imóvel passível de penhora, tendo em vista 

que a penhora online restou infrutífera, a exequente pugna pela penhora 

dos imóveis indicados à fls. 63/67.

É a síntese do necessário.

 DECIDO.

Considerando a possibilidade de penhora dos bens imóveis informados 

nos endereços às fls. 63/67, DEFIRO o pedido de fls. 62/63 nos termos do 

artigo 831 do Código de Processo Civil.

Expeça-se mandado de penhora.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 12 de julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44937 Nr: 689-50.2008.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DOS REIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H. Cubitza - 

OAB:10742, Leonardo Henrique Alves de Oliveira - OAB:11.638, 

THIAGO SILVEIRA - OAB:12.963

 Destarte, após ciência da decisão, o requerido interpôs pedido de 

reconsideração da decisão que deferiu o revigoramento da medida liminar 

às fls. 1495/1508, alegando em síntese, exercer a posse velha do referido 

imóvel desde ano de 2000, sendo assim, o legitimo detentor de direito da 

posse do referido imóvel. (...) Contudo, verifico que a pretensão do 

Requerente não merece amparo judicial, tendo em vista que os mapas das 

áreas juntadas nos autos nº 2006/324 (código: 41579), às fls. 23 e 71, 

aparentemente se trata da mesma área descrita em mapa anexo às fls.45 

destes autos. Diante disso, o argumento trazido pela parte requerente, em 

uma análise perfunctória própria do tipo, entendo que não merece 

prosperar.Acrescento, por oportuno, que o requerente não trouxe ao bojo 

dos autos outros documentos que assegurassem tais alegações de que 

as áreas não são as mesmas, e, os que foram juntados pelo próprio autor 

é o mesmo mapa da área em discussão, demonstrando a este juízo 

tratar-se da mesma área, inclusive o mapa encontra-se encartado nos 

dois processos em litigio (41579). Face o exposto, não comprovada à 

alegação do requerente no que tange se tratar de área diversa, INDEFIRO 

O PEDIDO DE REVIGORAMENTO DA LIMINAR e MANTENHO a decisão 

revogadora à fl.1523, nos mesmo termos e fundamentos.INTIMEM-SE as 

partes.Atentem-se as partes para comparecerem na audiência designada 

à fl. 1591. Ainda, intimem-se as partes, para no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indicarem os documentos que desejam o translado.À 

secretaria para que cumpra as determinações às fls.1591.Por fim, em 

análise ao requerimento destes autos (reintegração na posse do imóvel 

descrito em inicial) bem como, ao pedido dos autos de código nº 41579, 

que também se trata da reintegração de posse do mesmo imóvel, 

determino o apensamento dos respectivos autos. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Marcelândia/MT, 13 de julho de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77157 Nr: 1553-39.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR FERREIRA QUADRA, GILBETE 

HONORATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 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 diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65651 Nr: 616-34.2015.811.0109

 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: ILDA PAIVA PORTO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por ILDA 

PAIVA PORTO FONTANA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, lastreada na deliberação proferida nos autos à (fls. 

86/91).

Desta forma:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 535, CPC).

2) Não apresentada impugnação (art. 536, § 3º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 12 julho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74755 Nr: 157-27.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ROGÉRIO BULDRIN, MARCOS LIANDRI 

BULDRIN, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS BULDRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON LENÇONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 18403-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a medida pleiteada. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para CONTESTAR a demanda no prazo de 15 dias.Após, 

voltem os autos conclusos para a decisão.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 12 de julho de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76289 Nr: 1160-17.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.RECEBO a inicial em todos os seus termos.DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita.1)Designo audiência de conciliação para 

05/09/2018, às 15h30min; 2)INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do 

advogado, para comparecimento; 3)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). (...). 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 

pe la  ju r i sprudênc ia  re i te rada.Por  f im ,  conc lusos  pa ra 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIME-SE. 

CITE-SE.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.Marcelândia-MT, 12 de julho de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70770 Nr: 1694-29.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER ANDRE VERUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA - 

OAB:12687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 05 dias, manifestar(em)-se sobre fls. 31 

e 32_;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61103 Nr: 1100-54.2012.811.0109

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS MAYARA 

LTDA, EDWAR JOÃO HARRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA RODRIGUES PINTO LYRA, 

Espolio de Anildo Lyra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 05 dias, manifestar-se sobre fls. 88;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70692 Nr: 1634-56.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ULISSES DOS SANTOS 

INFORMATICA - ME, FAGNER ULISSES DOS SANTOS, OSVALDIR PRATA 

ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62557 Nr: 1246-61.2013.811.0109

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação penal, promovida pelo Ministério Público para apurar a 

prática dos crimes previsto no artigo 50, da Lei nº 9.605/98, perpetrado em 

tese por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA.

Em manifestação à fl. 170, Ministério Público pugna pela regular 

prosseguimento do feito.

 É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

O presente termo foi interposto para apuração da prática delitiva descrita 

nos artigo 50, da Lei nº 9.605/98, porém, verifica-se nos autos que o fato 

ocorreu em junho/2013 e até o presente momento não houve o 

recebimento de denuncia, o qual verificou a ocorrendo da prescrição, já 

que transcorreu mais de 04 (quatro) anos sem o recebimento da denuncia.

 Destarte, consoante às diretrizes esculpidas no art. 107, IV, do Código 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado SIGMA 

AGROPECUÁRIA LTDA, pelos crimes previstos no artigo 50, da Lei nº 

9.605/98.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.

Marcelândia/MT, 12 de julho 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55760 Nr: 53-34.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusta Garcia Comércio de Tecidos e Confecções 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 Processo nº 53-34.2015.811.0111 (Código 55760)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante: Augusta Garcia Comércio de Tecidos e Confecções

Embargado: Sebastião da Silva

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução proposta por Augusta Garcia Comércio 

de Tecidos e Confecções em face de Sebastião da Silva, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, não foi possível localizar o embargante, ora 

exequente nos autos Código 54459, permanecendo os autos paralisados 

há quatro anos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

O prosseguimento do feito constitui providência inócua.

Em razão da configuração do abandono da causa pelo exequente nos 

autos Código 55760, o qual restou extinto por desídia, razão não há em 

prosseguir com o presente em virtude do desaparecimento do interesse 

de agir.

Isto posto, sem delongas, em razão da perda superveniente do objeto da 

ação, padecendo, portanto, o interesse de agir, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI do 

Código de Processo Civil.

Custas processuais pelos embargantes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54459 Nr: 701-48.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusta Garcia Comércio de Tecidos e 

Confecções LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 Processo nº 701-48.2014.811.0111 (Código 54459)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Sebastião da Silva

Executada: Augusta Garcia Comércio de Tecidos e Confecções

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Sebastião da Silva em face 

de Augusta Garcia Comércio de Tecidos e Confecções, ambos 

qualificados nos autos.

Os autos tramitam desde 2014 e, de lá para cá, o exequente não mais se 

manifestou nos autos.
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Consta, ainda, que a parte exequente é desconhecida no endereço 

indicado na inicial, consoante aviso de recebimento incluso (ref.12).

Pois bem.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa há quatro anos, haja vista sua provável 

mudança de endereço sem comunicar ao Juízo, inviabilizando sua 

localização pessoal para dar prosseguimento ao feito de forma efetiva.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71328 Nr: 3326-50.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71337 Nr: 3334-27.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCILENE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71331 Nr: 3329-05.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71329 Nr: 3327-35.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERCI SINHORIN BOGGIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71266 Nr: 3288-38.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA DE FATIMA RODRIGUES PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56235 Nr: 307-07.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTO PATELLINI ME, ANILTO PATELLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 307-07.2015.811.0111 (Código 56235)

Classe – Assunto: Execução

Vistos em correição.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56495 Nr: 452-63.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. DO PRADO ME, ADRIANO NUNES DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 452-63.2015.811.0111 (Código 56495)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Adriano Nunes do Prado

Vistos em correição.

Trata-se de novo pedido de bloqueio BACENJUD formulado pelo Banco do 

Brasil S.A., objetivando penhora de eventual saldo financeiro das contas 

da parte executada.

No caso concreto, a parte exequente não localizou bens do devedor 

passíveis de penhora, sendo que a medida postulada atende os requisitos 

para deferimento do pedido, haja vista o transcurso de quase dois anos 

desde a última constrição financeira.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros do 

executado e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

postular o que entender de direito, dando seguimento ao feito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 07 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 56757 Nr: 613-73.2015.811.0111
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FULL COMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR LUIZ MACETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para intimação do 

requerido, devendo juntar aos autos, a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73522 Nr: 733-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72018 Nr: 3687-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, DAGNEY 

TEODORO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73430 Nr: 675-11.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARC DE OLIVEIRA LOPES, PAULO 

LUIS FERREIRA DE SOUSA, DIEGO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69307 Nr: 2368-64.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61854 Nr: 939-96.2016.811.0111

 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): FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O

 Processo nº 939-96.2016.811.0111 (Código 61854)

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN 

YOUNES, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, o Ministério Público noticiou o cumprimento 

integral do acordo entabulado entre os litigantes (ref.40).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 25 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59307 Nr: 3423-36.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Adm. de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dovirge Gerônima de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:14176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Vitalino - 

OAB:2937/MT

 Conforme determinado na Ref. 66, intimo a parte embargada Dovirge 

Gerônima de Almeida para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do recurso de embargos de declaração oposto na Ref. 62.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59307 Nr: 3423-36.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Adm. de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dovirge Gerônima de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:14176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Vitalino - 

OAB:2937/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão.

 Os autos foram sentenciados, à ref. 54.

À ref. 57 o requerido interpôs embargos de declaração.

 Por sua vez, o requerente, interpôs embargos de declaração, à ref. 62 e, 

à ref. 64 manifestou em relação aos embargos declaratórios interpostos 

pelo requerido.
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 É o relatório.

 Certifique-se quanto a tempestividade dos embargos interpostos pelo 

autor.

 Após, intime-se o requerido para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49080 Nr: 637-53.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Faustino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gevanisio Alves Presentino 

Junior - OAB:10953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na 3ª Zona Eleitoral, com sede em Rosário Oeste/MT;

Considerando que, possivelmente, a Magistrada titular desta comarca 

retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais, cancelo a audiência designada e 

determino que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada titular.

 Destaco que não é possível designar nova data, haja vista a 

impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos 

termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e 

oitenta) dias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63319 Nr: 1152-20.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Luiz Gallo, Sandra Marcia Gallo, Silmara Adriani 

Gallo, Vanda Regina Gallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Fenner Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:15.530

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios.II 

– DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Proceda com a alteração da classe 

processual para cumprimento de sentença, haja vista o descumprimento 

do acordo. Intimem-se os executados, para entregar o imóvel, no prazo de 

15 dias, sob pena de incidir em multa diária no valor R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).Não havendo 

a satisfação da obrigação no prazo assinalado acima, expeça-se 

mandado de reintegração de posse, que deverá ser cumprida com 

ponderação e moderação, por 02 (dois) oficiais de justiça.Fica desde já, e 

se for o caso, autorizado o reforço policial para a efetividade da medida e 

as prerrogativas do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. Atente-se a 

secretaria as disposições dos arts. 807 e seguintes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46505 Nr: 1812-19.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petronilha Sabina da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

 À ref. 66 foi determinada a intimação da requerente para que essa 

trouxesse aos autos prova material contemporânea.

 Manifestação, à ref. 71.

É o relatório. Decido.

Verifico que a autora não cumpriu a determinação de ref. 66, haja vista 

que essa reiterou como prova contemporânea a certidão de casamento.

Tal documento não comprova início de prova material contemporânea.

 Assim, não havendo o cumprimento da determinação anterior, a medida a 

ser imposta é a extinção do processo.

 Pelo exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, I, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que a autora é beneficiária da gratuidade 

da justiça.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58847 Nr: 3237-13.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucindo Pereira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

 Contestação, à ref. 12.

Impugnação, à ref. 17.

Determinação para complementação de documentos que demonstrassem 

início de prova material, à ref. 26.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há nos autos documentos que comprovem o início de 

prova material contemporânea.

 De acordo com o enunciado 149 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Neste mesmo sentido é necessária a demonstração de início de prova 

material contemporânea aos fatos, vejamos:

“O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador.” (STJ. AR 1808/SP 3ª Seção Rel. Hamilton Carvalhido 

Rev. Paulo Gallotti Data julgto: 27/04/2005).

No caso dos autos, considerando que a parte autora preencheu o 

requisito etário em 05/12/2016, essa deveria trazer aos autos, como início 

de prova contemporânea, documentos que comprovassem a atividade 

rural a partir de 05/12/2016 (ano de implementação das condições 2016 

menos meses de contribuição exigidos 180).

 Conforme se verifica a parte autora trouxe apenas a certidão de 

casamento que indica que essa se casou no ano de 1986.

 Tal documento não se caracteriza como início de prova contemporânea, 

conforme exposto acima.

 Neste sentido, a medida a ser imposta é a extinção do processo.

 Pelo exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, I, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo ao requerente a gratuidade 

da justiça.

P.R.I.

Com o transito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 47727 Nr: 34-77.2015.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vacedir Rossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurozinho Sebastião Prado, Neiva Páscoa 

Roman, Juliano Alberto Roman, Marcelo Luiz Roman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Bonini - OAB:15297-SP, 

Edno de França Barreto - OAB:10274, Karla Maria Lima de Oliveira - 

OAB:16.015, Lélio Teixeira Coelho - OAB:2070/MT, MARCELO 

JOVENTINO COELHO - OAB:5950, Valdecir Errera - OAB:N. 3.365-A

 Diante do exposto, em face da perda superveniente do objeto da 

demanda, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

dos art. 485, VI do NCPC.Condeno o embargante ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor dos patronos dos embargados que 

arbitro em 10 % sobre o valor da causa, o que faço com fundamento no 

artigo 85, §2º, do CPC.Destaco que se faz necessária a condenação em 

honorários advocatícios, haja vista que antes da realização da citação dos 

embagados foi oportunizado ao embargante a desistência da ação, já que 

esse foi intimado na data de 11/05/2016 para dar prosseguimento ao feito 

e requereu a citação das partes adversas, mesmo já tendo ocorrido o 

julgamento do agravo de instrumento (10/06/2015, fls. 1244, dos autos 

13313).P.R.I.C.Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22690 Nr: 1296-04.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide de Arruda Loiola, Elias José de Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:MT - 12.588, Betânia Patricia Salles - OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1296-04.2011.811.0030

Cód. 22690

DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT;

Considerando que, possivelmente, a Magistrada titular desta comarca 

retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais, cancelo a audiência designada e 

determino que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada titular.

 Destaco que não é possível designar nova data, haja vista a 

impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos 

termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e 

oitenta) dias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20536 Nr: 1014-97.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Antonio Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1014-97.2010.811.0030

Código nº: 20536

DECISÃO

 Vistos etc.

Tendo em vista que os autos aguardam a realização de AIJ, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20/07/2018 , às 08 h 30 

min.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho (art. 450 do NCPC).

Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

A intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43558 Nr: 1627-15.2013.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Berto Pasqual, Maria Aparecida Trassi 

Pasqual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003/MT

 Processo n. 1627-15.2013.811.0030

Cód. 43558

DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT;

Considerando que, possivelmente, a Magistrada titular desta comarca 

retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais, cancelo a audiência designada e 

determino que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da magistrada titular.

 Destaco que não é possível designar nova data, haja vista a 

impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos 

termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e 

oitenta) dias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68876 Nr: 364-69.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 Por determinação do Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr Ricardo 

Nicolino de Castro; Considerando a necessidade de readequação da 

pauta, redesigno a audiência para o dia 03/08/2018, às 08h30mim.

 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 apresentarem 

alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 10/2018-ADM

 A Doutor a Marina Carlos França, Ju íza de Direito e Diretor a em 

Substituição Legal no Foro da Comarca de Nortelândia Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Maria da Conceição de Lima Rocha, 

matrícula 2014, Técnico Judici ário efetivo PTJ, designada Gestor a Geral, 

estará afastada de suas funções por motivo férias , no período de 16 a 

25/07/2018, 10 ( dez) dias

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor ALMI FERREIRA DOS SANTOS matrícula n. 2 530, 

Distribuidor efetivo , para exercer a Função de Gestor Geral no período de 

16/07/2018 a 25/07/2018, durante o afastamento da titular

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nortelândia, 13 de julho de 2018

 Marina Carlos França

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

 Em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42816 Nr: 205-26.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Francisco Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º, do CPC e do Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE 

para comparecer à audiência designada para o dia 30/08/2018 às 

14h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36443 Nr: 177-29.2016.811.0031

 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: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAFDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA QUEIROZ - 

OAB:21.165, DARLE MIRANDA - OAB:21.175, DARLE RANE MIRANDA 

JULIO - OAB:21175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s)Dra Ana Paula 

Queiroz,OAB/MT 21.165, Dr Darle Miranda, OAB/MT 21. 175 , para a, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar a insuficiência financeira da parte 

autora para pagar as custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40001 Nr: 636-94.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BARATA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859 - 

SP

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), Dr RUBENS GASPAR 

SERRA, OAB / SP 119.859 e FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB / 

MT 16.846-A, para que esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9788 Nr: 232-87.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e do Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu(s) advogado(s) Dr Roque Pires da Rocha Filho, OAB/MT 

9.870, para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 25/10/2018 às 14h10min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10075 Nr: 518-65.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julmar Lojol Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, GISELIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e do Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE, 

na pessoa de seu(s) advogado(s), para comparecer à audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 25/10/2018 às 14h50min.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47090 Nr: 297-60.2014.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RONAIDE DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONAIDE DA SILVA CARVALHO, Rg: 

4659118, Filiação: Tereza da Silva Portela e João Geraldo de Carvalho 

Bastos, data de nascimento: 14/01/1982, brasileiro(a), natural de Alto 

Garças-MT, convivente, pecuarista, Telefone (66) 99621-3821. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/TJMT.Publique-se.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. 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, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 13 de julho de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47225 Nr: 411-96.2014.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: QUEILA CRISTIANE FARIAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE OLIVEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 

FERNANDES, Rg: 717130, Filiação: Conceição Fernandes de Oliveira e 

João Ricardo de Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a), assistente de produção, 

Telefone 66 9901-5106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/TJMT.Publique-se.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. 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, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 13 de julho de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37793 Nr: 341-50.2012.811.0090

 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): VALDOMIRO MOREIRA, FÁTIMA ZULENE 

MOREIRA, ANTONIO CARLOS MOREIRA, CECILIA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENIG - 

OAB:, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que retire junto a 

Secretaria da Vara Única o Edital de citação para publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34925 Nr: 250-62.2009.811.0090

 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 BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 RATIFICO o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido 

diante dos documentos acostados.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora manifestou 

desistência dos pedidos veiculados pela petição inicial.

 Devidamente intimada, a parte requerida não se opôs ao pedido

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais 

valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 

05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

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.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33310 Nr: 268-54.2007.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 419 de 520



Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA APARECIDA DE ROCHA, APARECIDO 

MERCIOL DA ROCHA, ANORISA ROCHA DA FONSECA, ESPÓLIO DE 

WALDIR LELIS DA ROCHA, WANDA MARIA ROCHA DA SILVA, VAIR 

JOSE DA ROCHA, MARIA DIONIZIA FERREIRA, DIVINA EVANGELIA DA 

ROCHA OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DA ROCHA, VALDECI APARECIDO DA 

ROCHA, CLEIDE APARECIDA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO ROCHA, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO ZEFERINO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 268-54.2007.811.0090, Protocolo 

33310, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23566 Nr: 8-26.1997.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO DA ROCHA, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12.491/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO ZEFERINO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 8-26.1997.811.0090, Protocolo 

23566, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53912 Nr: 2048-14.2016.811.0090

 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: LADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio entre elas e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça formulado pela parte ré, diante da comprovação de 

sua hipossuficiência, conforme comprovantes de Ref: 55, na forma do art. 

98 e seguintes do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.DEFIRO o 

pedido de suspensão do feito formulado pelas partes para eventual 

acordo quanto ao bem imóvel objeto de partilha pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 313, inciso II e § 2º, do NCPC.Anote-se que a 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira.Custas, despesas e 

honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes ou, não havendo 

estipulação sobre isso, devem ser igualmente partilhadas, nos termos do § 

2º, do art. 90, do NCPC. Mas caso haja 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.HOMOLOGO a renúncia ao prazo recursal formulado 

pelas partes.Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação 

das partes.....Publique-se. Cumpra-se.Saem os presentes intimados.Após 

o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, expeçam-se os 

mandados e ofícios que se fizerem necessários para as averbações junto 

ao Cartório competente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59469 Nr: 118-87.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO, 

VINICIUS VENÂNCIO DOS SANTOS, ROMULO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o 

decreto de custódia cautelar do acionado, mantenho a prisão preventiva 

de RÔMULO DOS SANTOS PEREIRA, em conformidade com a decisão 

anterior e em consonância com o parecer ministerial.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISCumpram-se as determinações contidas na ata da audiência de 

09/07/2018.Após, aportados os antecedentes de atos infracionais do 

acusado, encerrada a instrução, dê-se vista dos autos às partes para as 

alegações finais escritas, no prazo de 05 (cinco) dias, primeiramente ao 

Ministério Público e depois à defesa. Às providências.Decisão prolatada 

às 11h23 do dia 16/07/2018, dada a urgência que o caso requer por 

prioridade legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36070 Nr: 558-64.2010.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO NASCIMENTO SOUZA, Rg: 

3.362.531-6, Filiação: Emanuel Fabricio de Souza e Raimunda Nascimento 

Souza, data de nascimento: 17/07/1980, brasileiro(a), natural de 

Bacabal-MA, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: “... O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

oferece denúncia em face de Francisco Nascimento Souza, alegando que, 

consta do incluso inquérito policial que, no dia 11/02/2010, na Av Brasil, 

104, neste município, o denunciado , com consciência e vontade, 

adentrnado estabelecimento comercial (Loja Paraná), e forjando interesse 

em adquirir produtos do estabelecimento, apropriou-se indevidamente de 

coisa alheia móvel, da qual tinha detenção. Ante o exposto, o Ministério 

Público denuncia FRancisco Nascimento Souza, como incursos no artigo 

168, do Código Penal...”

 Despacho: Processo nº: 558-64.2010.811.0090.Código do Apolo: 

36070.Vistos etc. DEFIRO a cota ministerial de fls. 88-89.CITE-SE o 

acusado Francisco Nascimento Souza por edital, nos moldes da legislação 

processual penal vigente, para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do Código de 

Processo Penal.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Nova Canaã do Norte, 

09 de novembro de 2015.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 16 de julho de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-56.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LESSANDRA MALHEIROS BARRETO (REQUERIDO)

 

Juntada de certidão de redesignação de audiência. Audiência redesignada 

para o dia 31 de julho de 2018 às 13h30min. Sala de audiências do Juizado 

Especial de Nova Canaã do Norte - MT.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50036 Nr: 789-18.2015.811.0090

 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): CLAIR DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAIR DO PRADO, Cpf: 05779614970, 

Rg: 4.761.947-5, Filiação: Alaide do Prado e Ary Laurindo do Prado, data 

de nascimento: 20/03/1963, brasileiro(a), natural de Ivaiporã-PR, 

solteiro(a), zeladora. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, homologada a transação penal ofertada pelo 

Ministério Público e cumprida integralmente pelo(a) demandado(a), declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLAIR DO PRADO, com fundamento no art. 

61, "caput", do CPP. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de condenar a parte 

ré em custas e despesas processuais, em face do provimento específico 

extintivo da punibilidade.Caso tenha havido o recolhimento de fiança, 

intime-se o(a)(s) acusado(a)(s) para que informe os dados de sua conta 

bancária, a fim de que tal quantia lhe seja restituída, na dicção do art. 337 

do Código de Processo Penal e art. 1.471, § 1º, da CNGC. A presente 

decisão não importará em reincidência, devendo ser registrada apenas 

para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos 

(art. 76, § 4º, da Lei 9.099/95). Intime-se o(a) suposto(a) infrator(a), 

pessoalmente, desta decisão, ficando desde já determinada a intimação 

por edital, caso se faça necessário. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cientifique-se o Ministério 

Público. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 13 de julho de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52249 Nr: 1040-02.2016.811.0090

 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): EDIVÂNIA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIVÂNIA ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

02393234160, Rg: 1909316-0, Filiação: Edilson Rufino de Oliveira e Eunice 

Alves de Souza, data de nascimento: 01/02/1988, brasileiro(a), natural de 

Nova Canaã do Norte-MT, convivente, do lar, Telefone 66 99711-1066. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, cumprida a transação penal ofertada pelo 

Ministério Público e aceita pela acusada, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de EDIV NIA ALVES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 61, "caput", do 

CPP. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de condenar em custas e despesas 

processuais, em face do provimento específico extintivo da 

punibilidade.Caso tenha havido o recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) 

acusado(a)(s) para que informe os dados de sua conta bancária, a fim de 

que tal quantia lhe seja restituída, na dicção do art. 337 do Código de 

Processo Penal e art. 1.471, § 1º, da CNGC. A presente decisão não 

importará em reincidência, devendo ser registrada apenas para impedir 

novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos (art. 76, § 4º, 

da Lei 9.099/95). Intime-se o suposto infrator, pessoalmente, desta 

decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se faça 

necessário. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/TJMT. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cientifique-se o Ministério Público. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 16 de julho de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 31/2018 – DF .

 O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM. JUIZ SUBSTITUTO E 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO que a servidora Shirley Franco Lemes de Sousa, 

matrícula 13674, Técnica Judiciária, designada Gestora Judiciária 

Substituta da Vara Única/Juizado Especial da Comarca de Nova Monte 

Verde, requereu afastamento de suas funções para acompanhar o 

esposo em cirurgia, no período de 16 a 20 de julho de 2018, com posterior 

apresentação de atestado médico;

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a Gestora Judiciária Substituta durante o afastamento acima 

mencionado;

 RESOLVE:

 DESIGNAR, a servidora JAQUELINE ROMEIRA PACHECO, Analista 

Judiciária, matrícula 32709, para responder pela Secretaria da Vara Única, 

na função de Gestora Judiciária em substituição da servidora Shirley 

Franco Lemes de Sousa , Técnica Judiciária designada Gestora Judiciária 

Substituta, matrícula 13674, no período de 16 a 20 de julho de 2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Via 

CIA).

 Nova Monte Verde-MT, 16 de julho de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto e Diretor do Foro em Substituição

Vara Única

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68713 Nr: 1546-09.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPBdA, MHPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por JÚLIA PEREIRA 

BARROS DE ANDRADE, representada por sua genitora MARIA HELENA 

PEREIRA DE SOUZA, em face de GERALDO BARROS DE ANDRADE.

Compulsando os autos, verifica-se que às fls. 45/46 as partes de comum 

acordo e livre consentimento firmaram acordo no presente autos.

De acordo com aludido instrumento as partes dispuseram que o executado 

pagará a importância de R$ 8.383,23 (oito mil e trezentos e oitenta e três 

reais e vinte e três centavos), dividida em 10 (dez) vezes de 838.35 

(oitocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), vencendo a 

primeira parcela no ato de assinatura da respectiva minuta.

 Todos os pagamentos deverão ser realizados através de depósitos no 

Banco Caixa Econômica Federal, na Conta Poupança nº 3660-8, operação 

013, em nome de MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se às fls. 48 pela 

homologação do acordo de fls. 45/46 e suspensão do processo.

É o relatório

Decido.

A homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir 

validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

Tendo em vista a regularidade de seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 45/46, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de 

Processo Civil, suspendo o processo pelo prazo de 10 (dez) meses, para 

que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

 Decorrido o respectivo prazo intimem-se as partes para manifesta-se 

sobre o cumprimento do acordo, no prazo legal.

 Após, com ou sem manifestação, volte-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Nova Monte Verde/MT, 21 de março de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63565 Nr: 1490-44.2013.811.0091

 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: Ademar Andrade da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 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 estes autos para manifestação do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63182 Nr: 1214-13.2013.811.0091

 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: Firmino Castilho Lazinha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 estes autos para manifestação do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62942 Nr: 1000-22.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Mattey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 estes autos para manifestação do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41288 Nr: 1027-73.2011.811.0091

 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: Sebastião Leite de Oliveira, Sergue David Lechinewski

 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, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT, Reginaldo Fernandes - OAB:OAB/MT 9.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espindola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autora), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 741,61 (setecentos e quarenta 

e um reais e sessenta e um centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fls. 224/225 e cálculo de fl. 233. O valor deverá 

ser preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 328,21 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39102 Nr: 829-70.2010.811.0091

 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: ASdS, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO ALVES DA SILVA, Filiação: 

Rosangela Alves da Silva, data de nascimento: 03/07/1979, brasileiro(a), 
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natural de Maringá-PR, solteiro(a), alinhador de serraria. 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$ 770,07 (Setecentos e setenta reais e sete 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de anotação das custas à margem da distribuição e 

protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA BEATRIZ 

BERNATZKY, digitei.

Nova Monte Verde, 13 de julho de 2018

Karla Beatriz Bernatzky Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41103 Nr: 842-35.2011.811.0091

 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: JRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDFPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Sophia 

Dorado - OAB:20343/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATA DE FÁTIMA PINHEIRO MARTINS, 

Filiação: Fernando Luiz Pinheiro e Noeme de Lourdes Pinheiro, data de 

nascimento: 16/11/1979, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de anotação das custas à margem da distribuição e 

protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA BEATRIZ 

BERNATZKY, digitei.

Nova Monte Verde, 13 de julho de 2018

Karla Beatriz Bernatzky Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37759 Nr: 875-93.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Decio Ravazio Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floraci Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLORACI CORREA DA SILVA, Rg: 

374287, Filiação: José Florencio da Silva e Josefa Correa dos Santos, data 

de nascimento: 10/09/1964, brasileiro(a), convivente, do lar. 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$ 639,29 (Seiscentos e trinta e nove reais e vinte 

e nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de anotação das custas à margem da distribuição e 

protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA BEATRIZ 

BERNATZKY, digitei.

Nova Monte Verde, 13 de julho de 2018

Karla Beatriz Bernatzky Distribuidor Autorizado art. 988/CNGC

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30039 Nr: 395-72.2006.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TONIPO TUPONI, ELZA ALVES RIBEIRO TUPONI, 

RICARDO NASSIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATANAZIO JOSÉ SCHNEIDER, LIVANI AHLERT 

SCHNEIDER, IVONE TEREZINHA DE AZEVEDO SCHNEIDER, WALDIR JOÃO 

SCHENEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5.123-A, MAURO S. ANDRIESKI - OAB:7460-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Rheinheimer - 

OAB:2756/MT, CLAUDIO PEDRO ENDRES - OAB:3024, Daniel Petry 

Kehrwald - OAB:37052/RS, Guacira Bilhar da Silva - OAB:27718/RS

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30344 Nr: 698-86.2006.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APICE-ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CESAR KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro J. H. Gimenez - 

OAB:9.115, WALTER FÉLIX DE MACEDO - OAB:9.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Procurador da parte exequente 

para as providências necessárias para o cumprimento do mandado de 

penhora e aavaliação expedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31463 Nr: 102-34.2008.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO, ANDRÉIA HECK FAXO, TIANE 

VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armelindo Munareto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nevio Manfio - OAB:16.226-B 

MT, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mírian de Queiroz Costa - 

OAB:9805/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada, na pessoa de 

seu procurador, via DJE, para querendo, oferecer impugnação à penhora, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33204 Nr: 554-73.2010.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Hartmann
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284 - A

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada, na pessoa de 

seu procurador, via DJE, para querendo, oferecer impugnação à penhora, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32159 Nr: 155-78.2009.811.0107

 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: PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Parzianello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA LEITE FERNANDES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 7925A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GHELLER NETO - 

OAB:RS 22.499, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10.925 B MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte Autora e 

da parte Requerida para que apresente memoriais finais, no prazo legal 

(sucessivamente).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67426 Nr: 540-11.2018.811.0107

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MTou 21593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50086 Nr: 307-24.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MTou 21593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada, por intermédio 

de seu patrono, via DJE, para que efetue o pagamento do débito indicado 

(fl. 341), no prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas 

processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51685 Nr: 992-94.2013.811.0107

 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): VALDEMAR BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811-B

 (...) DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação 

para a JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA, determinando a remessa do 

feito ao Juízo Federal da Seção Judiciária de Cuiabá/MT, com as nossas 

homenagens, baixas e anotações de estilo.Preclusa a via recursal, 

remetam-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária de 

Cuiabá/MT.Ciência ao MP.Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51419 Nr: 755-60.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Parzianello, ELIZABETE SOUTO 

VIEIRA PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:84933 OAB/MG, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:84928 OAB/MG, 

JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - OAB:84646 , MARCOS EDMAR 

RAMOS ALVARES DA SILVA - OAB:110856 , MATHEUS ARANTES 

ROSAS - OAB:MG/150.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:MT/10952-B

 Vistos.

Considerando o peticionado nas fls. 263, intime-se a parte requerida, via 

DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar no interesse de 

audiência conciliatória, bem como, manifestar-se acerca dos pedidos de 

fls. 252/254.

 Após, venham conclusos para deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32848 Nr: 196-11.2010.811.0107

 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: ORLANDA DE MORAES STANZANI, DIVANDA 

STANZANI, ESPÓLIO DE DIRCE STANZANI FERRARI, ESPÓLIO DE 

HERMÍNIO FERRARI, ESPÓLIO DE DIRCEU STANZANI, NEUZA MARIA DE 

SOUZA STANZANI, ESPÓLIO DE DIOMAR PRIMO STANZANI, MARIA 

APARECIDA PINHEIRO STANZANI, SUELI APARECIDA STANZANI, 

JOVANEI PRIMO STANZANI, ADRIANO PRIMO STANZANI, DIELY SANDRA 

STANZANI, HERMINIO FERRARI FILHO, ROSEMARI PLACIDA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO, 

MARIA BERNER ZULIM, CARTÓRIO DE REGISTROS CÍVEIS DE ITAÚBA/MT, 

DANIEL CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SANTOS YEGROS - 

OAB:6406/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, Flávio Henrique de Freitas - OAB:15741 MT

 Vistos.

Considerando o decurso temporal do pedido de fls. 332/333, até a 

presente data, tenho por indeferi-lo, assim determino a intimação dos 

requerentes, via DJE, para colacionar aos autos os documentos 

requeridos às fls. 316, 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 Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29008 Nr: 1-07.1993.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT

 Ante ao exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, na modalidade propriamente dita, quanto ao crime em questão, 

decreto a extinção da punibilidade do réu JOSÉ MORAIS, já qualificado nos 

autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso I, ambos 

do Código Penal, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal. 

Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito.Recolha-se e proceda-se a baixa nos mandados de prisão 

expedidos em desfavor do acusado, inclusive junto ao BNMP.Após o 
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trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e 

instituições 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.Ciência ao Ministério Público e à DPE.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Oportunamente, ao arquivo, com as baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50065 Nr: 282-11.2012.811.0107

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico pra os devids fns que em atenção a determinação de fls 88, 

verifico que a consulta de enereço da parte Requerida de fls 89 a 90-V 

apontou endereço que já fora objeto de mandado de intimação (fls. 47 e 

certidão de fls 51), e assim procedo a intimação da parte Requerente para 

no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos rumos da execução sob 

pena de extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51875 Nr: 1163-51.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VITÓRIO VIEIRA, Cpf: 40845290959, Rg: 

3070401-0, brasileiro(a), solteiro(a), pecuarista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerido necessitando de capital para implementar 

sua atividade procurou o requerente para financiar insumos e serviços, 

sendo entabulado a nota de crédito rural, oriundo do contrato n. 

40/00498-8, no valor de R$ 3.417,81, com vencimento final em 04/12/2008. 

Ocorre que o requerido, utilizando-se do contrato indicado, não honrou a 

data pactuada para pagamento da cédula, quedando-se assim, 

inadimplente com o requerente.

Despacho/Decisão: Autos nº. 1163-51.2013.811.0107 (cód. 51875)Vistos, 

etc.Recebo a inicial, visto que presentes os requisitos legais.Cite-se a 

parte executada, para querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

de 15 dias (CPC, art.297), advertido do disposto nos artigos 285 e 319 do 

CPC.Caso sejam alegadas matérias preliminares ou juntado documentos na 

peça de contestação, abra-se, de imediato o prazo para impugnação (10 

dias), conforme determina o artigo 327 do Código de Processo Civil.As 

providências.Nova Ubiratã-MT, 14 de janeiro de 2014. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREUJUIZ 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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 13 de julho de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50330 Nr: 578-33.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Franco dos Santos, KESSI JONES 

ALBERTO BISPO SILVA, CLAUDINEI ALBERTO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nélson Terra dos Santos - 

OAB:235329/SP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KESSI JONES ALBERTO BISPO SILVA, 

Cpf: 09217042919, Rg: 129699272, Filiação: Marina Roberto Bspo da Silva 

e Nelson Roberto Bispo da Silva, data de nascimento: 19/10/1993, 

brasileiro(a), natural de Vilhena-PR, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para CONDENAR os acusados KESSI JONES ALBERTO BISPO 

DA SILVA e CLAUDINEI ALBERTO BISPO, como incurso nas penas do 

delito previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal e do artigo 

244-B, do ECA, em concurso material de crimes, e EDSON FRANCO DOS 

SANTOS, como incurso nas penas do delito previsto no artigo 155, §4º, 

incisos I e IV, e artigo 155, “caput”, c.c artigo 14, inciso II, todos do Código 

Penal, em continuado delitiva, e do artigo 244-B, do ECA, em concurso 

material de crimes.Assim, em observância ao artigo 68 do Código Penal, 

passo a fixação da pena.DOS CRIMES PRATICADOS POR KESSI JONES 

ALBERTO BISPO DA SILVAQUANTO AO CRIME DE FURTO 

QUALIFICADO.O art. 155, § 4º, do Código Penal, prevê pena de reclusão, 

de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.Circunstâncias Judiciais.Na primeira 

fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, 

temos quanto ao réu: Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a 

sua conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; 

antecedentes, não registra antecedentes criminais, assim entendidas 

condenações anteriores transitadas em julgado. Conduta social e 

personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime, 

qual seja, obtenção de lucro fácil. No que tange às circunstâncias do 

crime, nota-se que a conduta foi praticada com astúcia, e no período 

noturno, tendo em vista a menor vigilância que as pessoas efetivamente 

exerçam sobre seus bens. As consequências também não ultrapassam 

as contidas no tipo. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para 

a prática delitiva.Dessa forma, sendo as circunstâncias judiciais em sua 

totalidade favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o 

delito, isto é, em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multas.Com 

efeito, em que pese reconhecer a incidência da atenuante deixo de reduzir 

a pena base porque já aplicada no seu mínimo legal, concretizando a pena 

intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multas.Não 

vislumbro nos autos qualquer causa especial de diminuição e de aumento, 

razão pela qual torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 15 (quinze) 

dias multa.DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990:Culpabilidade: a 

reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não ultrapassa a inerente 

ao tipo penal em questão; antecedentes, não registra antecedentes 

criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em 

julgado. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. Dos 

autos inexistem elementos para aferição de sua personalidade. O motivo 

do crime é normal à espécie. As circunstâncias são normais ao delito. As 

conseqüências não destoam do tipo penal. Quanto ao comportamento da 

vítima, em nada contribuiu com a infração.Assim, fixo à pena-base em 01 

(um) ano de reclusão.Inexistem agravantes. Entrementes, reconheço, de 

ofício, que milita em favor do acusado a atenuante de confissão. Assim, 

em que pese reconhecer a incidência da atenuante deixo de reduzir a 

pena base porque já aplicada no seu mínimo legal, concretizando a pena 

intermediária em 01 (um) ano de reclusão.Não há causas de diminuição e 

causas de aumento a serem consideras, portanto, torno a pena definitiva 

em 01 (um) ano de reclusão.DOS CRIMES PRATICADOS POR CLAUDINEI 

ALBERTO.QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADOO art. 155, § 4º, 

do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e 

multa.Circunstâncias Judiciais.Na primeira fase de aplicação da pena, 
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analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao réu: 

Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não 

ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; antecedentes, não registra 

antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores 

transitadas em julgado. Conduta social e personalidade sem elementos 

para aferição. O motivo é comum ao crime, qual seja, obtenção de lucro 

fácil. No que tange às circunstâncias do crime, nota-se que a conduta foi 

praticada com astúcia, e no período noturno, tendo em vista a menor 

vigilância que as pessoas efetivamente exerçam sobre seus bens. As 

consequências também não ultrapassam as contidas no tipo. O 

comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática 

delitiva.Dessa forma, sendo as circunstâncias judiciais em sua totalidade 

favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, 

em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multas.Não há 

circunstância atenuante e agravantes, assim torno a pena intermediária 

em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multas.Não vislumbro nos 

autos qualquer causa especial de diminuição e de aumento, razão pela 

qual torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) 

dias-multas.DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990:Culpabilidade: a 

reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não ultrapassa a inerente 

ao tipo penal em questão; antecedentes, não registra antecedentes 

criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em 

julgado. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. Dos 

autos inexistem elementos para aferição de sua personalidade. O motivo 

do crime é normal à espécie. As circunstâncias são normais ao delito. As 

conseqüências não destoam do tipo penal. Quanto ao comportamento da 

vítima, em nada contribuiu com a infração.Assim, fixo à pena-base em 01 

(um) ano de reclusão.Inexistem agravantes e atenuantes, assim, fixo a 

pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.Não há causas de 

diminuição e causas de aumento a serem consideras, portanto, torno a 

pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.DOS CRIMES PRATICADOS 

POR EDSON FRANCO DOS SANTOS.QUANTO AO CRIME DE FURTO 

QUALIFICADOO art. 155, § 4º, do Código Penal, prevê pena de reclusão, 

de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.Circunstâncias Judiciais.Na primeira 

fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, 

temos quanto ao réu: Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a 

sua conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; 

antecedentes, não registra antecedentes criminais, assim entendidas 

condenações anteriores transitadas em julgado. Conduta social e 

personalidade sem elementos para aferição. O motivo é comum ao crime, 

qual seja, obtenção de lucro fácil. No que tange às circunstâncias do 

crime, nota-se que a conduta foi praticada com astúcia, e no período 

noturno, tendo em vista a menor vigilância que as pessoas efetivamente 

exerçam sobre seus bens. As consequências também não ultrapassam 

as contidas no tipo. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para 

a prática delitiva.Dessa forma, sendo as circunstâncias judiciais em sua 

totalidade favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o 

delito, isto é, em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multas.Não 

há circunstância atenuante e agravantes, assim torno a pena intermediária 

em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multas.Não vislumbro nos 

autos qualquer causa especial de diminuição e de aumento, razão pela 

qual torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) 

dias-multas.DO FURTO TENTADONa primeira fase de aplicação da pena, 

analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao réu: 

Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não 

ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; antecedentes, não registra 

antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores 

transitadas em julgado. Conduta social e personalidade sem elementos 

para aferição. O motivo é comum ao crime, qual seja, obtenção de lucro 

fácil. No que tange às circunstâncias do crime, nota-se que a conduta foi 

praticada com astúcia, e no período noturno, tendo em vista a menor 

vigilância que as pessoas efetivamente exerçam sobre seus bens. As 

consequências também não ultrapassam as contidas no tipo. O 

comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática 

delitiva.Sendo as circunstâncias judiciais em sua totalidade favoráveis, 

fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 01 (um) 

ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.Com efeito, não há circunstância 

atenuante e agravante, assim, fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 

10 (dez) dias-multa. Por outro lado, há causa de diminuição em virtude do 

crime não se ter consumado por circunstâncias alheias à vontade do 

agente, razão pela qual, em virtude do iter crimini percorrido, diminuo a 

pena em 1/3 para fixá-la em definitivo em 08 (oito) meses de reclusão e 05 

(cinco) dias-multa a ser cumprida no aberto, a teor do que dispõe o artigo 

33, § 2º, “c” do Código Penal, reconhecendo o direito do réu apelar em 

liberdade.DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990:Culpabilidade: a 

reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não ultrapassa a inerente 

ao tipo penal em questão; antecedentes, não registra antecedentes 

criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em 

julgado. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição. Dos 

autos inexistem elementos para aferição de sua personalidade. O motivo 

do crime é normal à espécie. As circunstâncias são normais ao delito. As 

conseqüências não destoam do tipo penal. Quanto ao comportamento da 

vítima, em nada contribuiu com a infração.Assim, fixo à pena-base em 01 

(um) ano de reclusão.Inexistem agravantes e atenuantes, assim, fixo a 

pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.Não há causas de 

diminuição e causas de aumento a serem consideras, portanto, torno a 

pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.DO APENAMENTO.Estando 

presente o concurso material de crimes alhures fundamentado, unifico as 

penas aplicadas somando-as na forma do artigo 69 do Código Penal, para 

fixar a pena definitiva dos réus KESSI JONES ALBERTO BISPO DA SILVA 

em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa; e CLAUDINEI 

ALBERTO BISPO em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa.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.Fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal por não 

haver nos autos elementos que denotem a capacidade econômica dos 

réus.Presentes os requisitos dos artigos 44 e seguintes do Código Penal 

substituo a pena privativa de liberdade aplicada aos denunciados por duas 

restritivas de direito a ser definida quando da execução da pena.Quanto 

ao réu EDSON FRANCO DOS SANTOS, estando presente o crime 

continuado do crime de furto qualificado e tentado, por ter o agente 

mediante uma só ação praticado mais de um crime, aplico a mais grave, 

aumentada de um sexto, para fixar em a pena em 02 (dois) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.Igualmente, frente 

o concurso material do crime corrupção de menores, unifico as penas 

aplicadas somando-as na forma do artigo 69 do Código Penal, para fixar a 

pena definitiva do réu Edson Franco em 03 (três) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa. 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.Fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal por não haver nos 

autos elementos que denotem a capacidade econômica dos 

réus.Presentes os requisitos dos artigos 44 e seguintes do Código Penal 

substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao denunciado por duas 

restritivas de direito a ser definida quando da execução da 

pena.DISPOSIÇÕES FINAIS.Fixo em 05 (cinco) URH os honorários em favor 

do advogado nomeado. Expeça-se a competente certidão.Comunique-se 

as vítimas na forma do artigo 201 do CPP.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. 2. Recurso 

conhecido e provido.(TJ-RR - ACr: 0000130011257, Relator: Des. 

LUPERCINO NOGUEIRA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014).Com o 

trânsito em julgado das condenações:a) Expeça-se a guia de execução 

criminal definitiva;b) Lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados;c) 

Comuniquem-se os Institutos de Identificação Nacional e Estadual;d) 

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato de Grosso;e) Custas 

pelos acusados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 13 de julho de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50490 Nr: 755-94.2012.811.0107

 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): AURIDÉIA CUNHA FRANÇA, ANTONIO 

BERNARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8.166-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS, Cpf: 

00463695380, Rg: 19781942002-7, brasileiro(a), convivente. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Consta dos autos do Procedimento Administrativo SIMP 

n° 0489070/2012, que o demandado é proprietário do estabelecimento 

comercial localizado na Rua Azulão, s/n, Distrito de Água Limpa - zona 

rural deste Munícipio, denominado "Lanchonete dos Amigos". Ficou 

constatado no referido procedimento que no estabelecimento comercial é 

utilizado pela requerida como sendo casa de prostituição, objetivando 

lucro, bem como, têm perturbado o sossego dos moradores da região, 

com emprego de instrumentos sonoros em altura acima do razoável, 

atrapalhando o repouso noturno dos vizinhos.

Despacho/Decisão: I- Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela para determinar a interdição judicial do 

estabelecimento comercial localizado na Rua Azulão, s/nº, Distrito de Água 

Limpa, zona rural deste Município, estabelecimento denominado de 

“LANCHONETE DOS AMIGOS”.II- Para o caso de descumprimento da 

medida, sem prejuízo da responsabilidade penal e das medidas 

administrativas sob responsabilidade do órgão municipal competente, 

incidirá a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.III- 

Determino, ainda, que se oficie à Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã-MT 

para proceder às referidas anotações quanto à interdição do aludido 

estabelecimento comercial, bem como para proceder à regular fiscalização 

dos bares, boates, lanchonetes e congêneres, a fim de averiguar as 

condições de funcionamento, alvará, atividade compatível com a licença, 

devendo proceder à imediata cassação de licença de funcionamento nos 

casos de desvio de finalidade para o exercício de atividades ilícitas, 

comunicando-se, imediatamente, ao Ministério Público as providências 

tomadas.IV- Determino que a Prefeitura de Nova Ubiratã-MT, realize, no 

mínimo, vistoria trimestral no estabelecimento descrito na inicial – 

“LANCHONETE DOS AMIGOS”, para a constatação do (des)cumprimento 

da presente decisão de interdição judicial, devendo informar nos autos 

referida diligência, mediante relatório circunstanciado.V- Notifique-se o 

Chefe do Executivo Municipal e o Secretário Municipal responsável pela 

pasta, de que o descumprimento da presente decisão, referente aos itens 

n.s “III” e “IV”, poderá caracterizar crime de Responsabilidade (Decreto-Lei 

n. 201), de Prevaricação (art. 319, do CP) e de Improbidade Administrativa 

(Lei n. 8.429/92).VI- Defiro desde já o reforço policial, caso necessário, 

para o cumprimento desta decisão.VII- Comunique-se à Polícia Militar e Civil 

e o Conselho Tutelar.VIII- Lacre-se o referido estabelecimento comercial, 

autorizando-se a retirada, tão-somente, dos pertences pessoais, bem 

como de produtos perecíveis.IX- Cite-se a demandada para apresentar 

contestação, no prazo legal, advertindo-a das conseqüências previstas 

no art. 285 do CPC.Intime-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.Nova 

Ubiratã-MT, 09 de novembro de 2012.Arom Olímpio PereiraJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 13 de julho de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51489 Nr: 817-03.2013.811.0107

 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): Fabricio Pedro Zordan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABRICIO PEDRO ZORDAN, Cpf: 

73352519153, Rg: 13925610, Filiação: Rosa Nara Zordan,, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Segundo o procedimento n. 02054.000122/2013-29do 

IBAMA, o requerido é proprietário de uma área rural denominada Fazenda 

3 irmãos, neste Munícipio, onde foi constatado o desmatamento de 

118hectares de floresta nativa da região amazônica objeto de especial 

preservação, sem autorização ou licença de órgão ambiental competente.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental 

c.c. Reparação por Dano Moral Difuso aforada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Fabrício Pedro Zordan (qualificados 

nos autos), alegando, em síntese que, fora lhe encaminhado cópia de 

processo administrativo, autuado pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente, em decorrência da constatação de exploração de floresta 

nativa, sem prévia licença ou autorização de órgão ambiental 

competente.Requerendo, em sede liminar, a imediata repressão da parte 

ré, a fim de compeli - lá na obrigação de não fazer, consistente em não 

destruir a vegetação nativa, objeto de especial preservação (Amazônia 

Legal), localizada em sua propriedade rural, bem como na obrigação de 

fazer, consistente em restaurar o meio ambiente de todos os danos 

causados, sendo-lhe fixada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), em caso de descumprimento.A inicial de f. 05/18, veio instruída com 

os documentos de f. 19/28.Vieram-me os autos conclusos.É a 

síntese.Fundamento e decido à liminar.Recebo a presente demanda em 

todos os seus termos.Do pedido liminar de antecipação de tutela, 

evidencia-se pelo seu deferimento, vez que preenchem os requisitos do 

art. 273, do Código de Processo Civil.Dos autos ressai a presença do auto 

de infração (f. 22/28), fazendo constar as devidas notificações, relatórios 

de fiscalização, assim como comunicação de crime ambiental, todos 

retratando a possível ilegalidade na conduta do requerido, consistentes no 

juízo de verossimilhança das alegações postas pelo autoÉ evidente a 

possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação 

em caso de persistência da situação noticiada nos autos, consistente, 

principalmente, em danos ao meio ambiente decorrentes do desmatamento 

e a não recuperação da área degradada.Assim, tem-se que restam 

caracterizados os requisitos ensejadores da concessão da antecipação 

de tutela, quais sejam: a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão 

ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos trazidos na 

exordial, e o perigo na demora do desenrolar da lide, ante ao caráter de 

irreparabilidade ou de difícil reparação do dano ambiental 

perpetrado.Quanto à determinação de recuperação da área através de 

execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADE, é 

medida imperiosa cuja justificativa encontra-se na patente comprovação 

da degradação perpetrada.A jurisprudência sobre o assunto é no sentido 

acima exposto, conforme tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE ATEAR FOGO EM 

ÁREA RURAL DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE LICENÇA 

PRÉVIA - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ABSETER-SE DE ATEAR FOGO - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - DANO 

AMBIENTAL COMPROVADO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO 

PROVIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. É cabível antecipação dos efeitos 

da tutela desde que presentes os requisitos previstos no art. 273, do 
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Código de Processo Civil. Mesmo que presente o perigo da 

irreversibilidade do provimento é possível o deferimento da tutela 

antecipada se a alegação é verossímil e há receio de dano irreparável. 

Dano ambiental comprovado em área rural de exploração econômica, 

possibilidade de dano irreparável.” (Agravo de Instrumento nº 

110600/2008, TJ/MT, 3ª câm. Cível, Rel. Des. José Tadeu Cury – 

grifamos)Ademais, verifica-se que foi uma extensa área desmatada pelo 

requerido – 118 ha (cento e dezoito hectares), em sendo direito pétreo, 

previsto Constitucionalmente (art. 225, CF/88), um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, é dever do Poder Judiciário assegurar sua 

preservação.Assim, presentes os pressupostos necessário para a 

concessão da pretensão, vez que, corroborados com todos os 

documentos presentes nos autos, permitem vislumbrar que a tutela de 

urgência perseguida initio litis preenche os requisitos legais necessários 

para esta fase de sumaria cognitio, o seu deferimento é medida que se 

impõe.Isto posto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, com fulcro 

no art. 273, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

antecipação da tutela, a fim de determinar que o demandado Fabrício 

Pedro Zordan se abstenha de desmatar, de qualquer forma, áreas de mata 

de seu imóvel rural denominado Fazenda Três Irmãos, Zona Rural, 

localizada no município de Nova Ubiratã/MT, sem autorização do órgão 

ambiental competente e protocolize, no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias, junto ao IBAMA, o Plano de Recuperação de Área Degradada 

(PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, objeto da presente 

actio, com multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a hipótese de 

descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais 

cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder, no prazo legal, nos termos do art. 

297, CPC, consignando-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (arts. 285 e 319, do CPC).Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se.Expeça-se o necessário, com a urgência que o caso 

requer.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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 14 de julho de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51611 Nr: 923-62.2013.811.0107

 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): Fabiano Nichele

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO NICHELE, Filiação: Jeni Martinelli 

Nichele e Jaime Nichele, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Segundo o procedimento n. 02054.000517/2013-21 do 

IBAMA, o requerido é proprietário de uma área rural denominada Fazenda 

Chaleira Preta, neste Munícipio, onde foi constatado o desmatamento de 

220,949 hectares de floresta nativa sem autorização ou licença de órgão 

ambiental competente.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental 

c.c. Reparação por Dano Moral Difuso aforada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Fabiano Nichele (qualificados nos 

autos), alegando, em síntese que, fora lhe encaminhado cópia de 

processo administrativo, autuado pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente, em decorrência da constatação de exploração de floresta 

nativa, sem prévia licença ou autorização de órgão ambiental 

competente.Requerendo, em sede liminar, a imediata repressão da parte 

ré, a fim de compeli - lá na obrigação de não fazer, consistente em não 

destruir a vegetação nativa, objeto de especial preservação (Amazônia 

Legal), localizada em sua propriedade rural, bem como na obrigação de 

fazer, consistente em restaurar o meio ambiente de todos os danos 

causados, sendo-lhe fixada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), em caso de descumprimento.A inicial de f. 05/18, veio instruída com 

os documentos de f. 19/40.Vieram-me os autos conclusos.É a 

síntese.Fundamento e decido à liminar.Recebo a presente demanda em 

todos os seus termos.Do pedido liminar de antecipação de tutela, 

evidencia-se pelo seu deferimento, vez que preenchem os requisitos do 

art. 273, do Código de Processo Civil.Dos autos ressai a presença do auto 

de infração (f. 24/40), fazendo constar as devidas notificações, relatórios 

de fiscalização, assim como comunicação de crime ambiental, todos 

retratando a possível ilegalidade na conduta do requerido, consistentes no 

juízo de verossimilhança das alegações postas pelo autoÉ evidente a 

possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação 

em caso de persistência da situação noticiada nos autos, consistente, 

principalmente, em danos ao meio ambiente decorrentes do desmatamento 

e a não recuperação da área degradada.Assim, tem-se que restam 

caracterizados os requisitos ensejadores da concessão da antecipação 

de tutela, quais sejam: a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão 

ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos trazidos na 

exordial, e o perigo na demora do desenrolar da lide, ante ao caráter de 

irreparabilidade ou de difícil reparação do dano ambiental 

perpetrado.Quanto à determinação de recuperação da área através de 

execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADE, é 

medida imperiosa cuja justificativa encontra-se na patente comprovação 

da degradação perpetrada.A jurisprudência sobre o assunto é no sentido 

acima exposto, conforme tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE ATEAR FOGO EM 

ÁREA RURAL DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE LICENÇA 

PRÉVIA - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ABSETER-SE DE ATEAR FOGO - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - DANO 

AMBIENTAL COMPROVADO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO 

PROVIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. É cabível antecipação dos efeitos 

da tutela desde que presentes os requisitos previstos no art. 273, do 

Código de Processo Civil. Mesmo que presente o perigo da 

irreversibilidade do provimento é possível o deferimento da tutela 

antecipada se a alegação é verossímil e há receio de dano irreparável. 

Dano ambiental comprovado em área rural de exploração econômica, 

possibilidade de dano irreparável.” (Agravo de Instrumento nº 

110600/2008, TJ/MT, 3ª câm. Cível, Rel. Des. José Tadeu Cury – 

grifamos)Ademais, verifica-se que foi uma extensa área desmatada pelo 

requerido – 220,949 ha (duzentos e vinte virgula novecentos e quarenta e 

nove hectares), em sendo direito pétreo, previsto Constitucionalmente (art. 

225, CF/88), um meio ambiente ecologicamente equilibrado, é dever do 

Poder Judiciário assegurar sua preservação.Assim, presentes os 

pressupostos necessário para a concessão da pretensão, vez que, 

corroborados com todos os documentos presentes nos autos, permitem 

vislumbrar que a tutela de urgência perseguida initio litis preenche os 

requisitos legais necessários para esta fase de sumaria cognitio, o seu 

deferimento é medida que se impõe.Isto posto, atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, com fulcro no art. 273, caput e inciso I, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a antecipação da tutela, a fim de determinar que o 

demandado Fabiano Nichele se abstenha de desmatar, de qualquer forma, 

áreas de mata de seu imóvel rural denominado Fazenda Chaleira Preta, 

Zona Rural, localizada no município de Nova Ubiratã/MT, sem autorização 

do órgão ambiental competente e protocolize, no prazo máximo de 90 

(noventa) dias, junto ao IBAMA, o Plano de Recuperação de Área 

Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, objeto da 

presente actio, com multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a 

hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das 

demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.Cite-se 

o requerido, para, querendo, responder, no prazo legal, nos termos do art. 

297, CPC, consignando-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (arts. 285 e 319, do CPC).Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se.Expeça-se o necessário, com a urgência que o caso 
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requer.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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 14 de julho de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50596 Nr: 867-63.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.V. DOS SANTOS MARCENARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): P.V. DOS SANTOS MARCENARIA, CNPJ: 

07367705000190. 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: 18/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT em face de P.V. DOS SANTOS 

MARCENARIA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IMPOSTOS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

61/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

 - Valor Total: R$1.056,77 - Valor Atualizado: R$1.056,77 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos...Recebo a inicial e determino, na seguinte 

ordem:I – Citação do devedora, pelas sucessivas modalidades previstas 

no art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – Penhora, se não for paga a dívida, 

nem garantida a execução, por meio de depósito ou fiança;III – Arresto, se 

os executados não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;IV – Registro da 

penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas, observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 6.830/80 

(LEF);V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.Intimem-se o 

cônjuge do executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.Os 

executados serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagarem a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de 

dívida ativa, ou garantirem a execução, observado o seguinte (art. 8º, da 

Lei n.º 6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço dos 

executados; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não 

retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência 

postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital 

de citação será afixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação do exequente, o nome dos 

devedores e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, 

a data e o número da inscrição no registro da dívida ativa, o prazo e o 

endereço da sede do juízo.Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem dos executados, exceto os que a lei declare 

absolutamente impenhoráveis (art. 10, da Lei n.º 6.830/80).Consigne-se no 

mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exequendo atualizado.Defiro os benefícios do art. 172, 

§2º, CPC.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Nova Ubiratã-MT, 

08 janeiro de 2013.Arom Olímpio PereiraJuiz Substituto

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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 14 de julho de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50075 Nr: 295-10.2012.811.0107

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34368 Nr: 138-37.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁUREA PALACE HOTEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Demari Webber, CLEDI KASBURG DA 

SILVA, RICARDO JOÃO GERMANO DE GEUS, IVANIZE FREITAS 

MACHADO DE GEUS, Edigar Gomes Silva, MARCOS ANTONIO CAMARGO, 

AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, Gilmar Antonio 

Girardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/PR, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT, GISELE RAQUEL 

ZULLI - OAB:10397/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, Cpf: 

35348933104, Rg: 507.707, Filiação: Rute Edith Rolemback Zimpel, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora é legitima proprietária de um imóvel rural 

registrado sob a matrícula n. 8595 do RGI da Comarca de Sorriso. No ano 

de 2003 quando a autora contratou profissionais habilitados para localizar 

o imóvel, foram informados que o título do requerente estaria sobreposto à 

area de posse do Srs. Ovídio Stievem e Gilberto Rodrigues Ferreira, os 

quais alienaram parte do imóvel a terceiros, que ocupam o imóvel 

indevidamente.

Despacho/Decisão: Diante do exposto e com fundamento no art. 928, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO liminarmente a expedição de mandado 
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de reintegração, ao requerente, na posse das áreas descritas na inicial, 

concedendo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para desocupar a 

área. Caso não ocorra a desocupação, no prazo estipulado, requisito, 

desde logo, força policial para o cumprimento do mandado, com as 

formalidades dos §§ 1º e 2º do art. 172, do Código de Processo Civil, 

fixando a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por 

descumprimento.Tendo em vista que, foi noticiado nos autos (fl. 66) que a 

área em litígio foi objeto de Ação Civil Pública, promovida pelo Mistério 

Público Estadual, em desfavor do requerido, por ter impedido a 

regeneração natural de 426 (quatrocentos e vinte e seis) hectares em 

área de floresta amazônica, mantenho a proteção deferida nos autos do 

processo de Ação Civil Pública, nº 69-05.2012.811.0107, determinada pela 

decisão que ordenou ao réu de se e abster-se de dificultar a regeneração 

natural da floresta amazônica, áreas de mata do imóvel rural denominado 

Fazenda Desejado, localizada no município de Nova Ubiratã/MT, sem 

autorização do órgão ambiental competente, fixando a multa diária no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento. Expeça-se, 

pois, mandado de reintegração de posse em favor do requerente, citando 

e intimando-se o requerido para apresentar a contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob as penas da lei, que será contado da data da 

efetivação da medida ora deferida.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Nova Ubiratã, 07 de janeiro de 2013.Arom Olimpio 

PereiraJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 14 de julho de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33292 Nr: 661-20.2010.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO AUGUSTO LOPES FEIJÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51891 Nr: 1178-20.2013.811.0107

 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): ADEILDO DE OLIVEIRA FELISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEILDO DE OLIVEIRA FELISBERTO, Cpf: 

92084443172, Rg: 001.091.566, Filiação: José Felisberto de Oliveira /. 

Eolinda de Oliveira, data de nascimento: 07/07/1977, brasileiro(a), natural 

de Sete Quedas-MS, convivente, operador de máquinas. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: No dia 06 de setembro de 2011 o exeutado emitiu junto à 

exequente uma cédula de crédito bancário, cujo número é B11130552-5, 

contraindo um empréstimo no valor de R$ 4.000,00, sendo ajustado que 

pagaria em 24 parcelas no valor de R$ 281,20 mensais, vencendo a 

primeira parcela em 06/10/2011 e a última em 06/09/2013, vindo o 

executado a tornar-se inadimplente.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$8.880,34 - Valor 

Atualizado: R$8.880,34 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: I - Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo 

para oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, 

exceto na hipótese do art. 739-A, §1º, do CPC.II - Não noticiado o 

pagamento no prazo acima, retornem os autos conclusos para análise do 

pedido de penhora online.III - Em conformidade com o disposto no art. 

652-A, c/c art. 20, §4º, ambos do CPC, fixo honorários em favor do 

advogado do exeqüente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 14 de julho de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52990 Nr: 694-68.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DENZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 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.: 32574 Nr: 570-61.2009.811.0107

 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: CICERA BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 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 - valores incontroversos, nos termos da 

Resolução CJF 458/2017, publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51896 Nr: 1183-42.2013.811.0107

 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): WILSON RODRIGUES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A
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 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, via DJE, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 12025 Nr: 14-40.2001.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XCDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDC, TDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, Ionara Santos da Silva - OAB:6812-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janone da Silva Pereira - 

OAB:7055-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte parte exequente, via DJE, 

para indiciar bens em nome da parte executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51874 Nr: 1162-66.2013.811.0107

 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): GENÉSIO XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50074 Nr: 294-25.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentim Agustinho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente, via DJE, para 

indiciar bens em nome da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79219 Nr: 412-91.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abilio Rodrigues de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES COSTA - 

OAB:21529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do crédito exequendo, acrescido dos consectários legais (art. 

829, caput, NCPC).I. No ato da citação, CIENTIFIQUE a parte devedora de 

que:a) no caso de integral pagamento do crédito exequendo no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, 

CPC); b) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos 

do devedor, independentemente da segurança do juízo, prazo que fluirá a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação, contando-se 

individualmente na hipótese de mais de um executado (arts. 914, 915, § 1º 

e 2º, NCPC);c) havendo alegação de excesso de execução, deverá a 

parte devedora indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos (art. 917, §3º e § 4º, NCPC);d) a oposição de 

embargos protelatórios implicará na rejeição liminar dos embargos (art. 

920, CPC);e) os embargos do devedor, por regra geral, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, NCPC);f) no prazo para embargos, 

reconhecendo a procedência da pretensão executória e comprovando o 

depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor do crédito em 

execução, acrescido das custas e honorários, poderá a parte devedora 

requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês;II. Citada a parte devedora e não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, proceda-se à penhora, avaliação e remoção do bem 

arrestado, se suficiente para satisfação do débito (art. 924, § 1º, do 

CPC).III. Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, será facultado à 

parte credora sua imediata adjudicação (art. 876, do NCPC), sem prejuízo 

da alienação direta, por iniciativa da parte credora ou por meio de corretor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79323 Nr: 462-20.2018.811.0106

 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: Izabel Ferreira Magalhães

 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 15h00min (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.: 79303 Nr: 450-06.2018.811.0106

 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: Maria Pereira de Araujo

 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 15h30min (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.: 77709 Nr: 744-92.2017.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Felipe Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o processo se encontrava na Procuradoria Federal 

Especializada do INSS na data anteriormente agendada para a audiência 

(fl. 35/35-verso), DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

14 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 16h00min (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.: 78818 Nr: 192-93.2018.811.0106

 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: HSdS, JAdOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. PROCESSE-SE em segredo de 

Justiça (art. 189, II, NCPC).

II. 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 321 do CPC, recebo a petição inicial.

 III. Tendo em vista que a petição inicial está devidamente assinada por 

ambos os cônjuges e instruída com a certidão de casamento, DÊ-SE vista 

ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias.

IV. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 245-74.2018.811.0106

 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: Sidnei Sechi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Maria Tomadon 

Romagnoli - OAB:MT/9.373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT 14.533, Waldemar Deccache - OAB:SP 140500/A

 Ante o exposto, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido liminar formulada pela parte embargante, a fim de 

suspender as medidas constritivas determinadas por este Juízo ao dar 

seguimento à Carta Precatória de Código 78778, até o julgamento dos 

presentes embargos, sem prejuízo de posterior reanálise e modificação 

desta decisão em caso de alteração dos fatos.Expeça-se mandado de 

manutenção na posse, nos termos do artigo 678 do Código de Processo 

Civil.Considerando que já houve manifestação do embargado (fls. 

152/224), este já se tem por citado. Portanto, conforme preceitua o art. 

679, do CPC, dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE o Embargado para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao aditamento 

realizado pelo Embargante às fls. 227/234.Translade-se cópia desta 

decisão aos autos da Carta Precatória Código 78778, cientificando ao 

Juízo Deprecante.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78044 Nr: 960-53.2017.811.0106

 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: JdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o adiantamento das despesas 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74856 Nr: 18-55.2016.811.0106

 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): Marinda Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 No caso, o embargante opôs os embargos a fim de modificar a sentença, 

com relação à decisão adotada por este juízo, afirmando que o juízo não 

se manifestou sobre a inconstitucionalidade da TR, bem como alega que o 

índice IPCA-E deve ser aplicado aos cálculos a partir de 07/2009, não 

estando restrita somente a partir de 25/03/2015. É nítido, assim, o caráter 

modificativo dos presentes embargos, uma vez que pretendem o reexame 

de matéria apreciada. Assim, não havendo omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, a improcedência dos embargos é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO I. Diante do exposto, nos termos da 

fundamentação, conheço os embargos de declaração e no mérito os 

REJEITO, posto que ausentes os requisitos do art. 1.022 do NCPC, 

mantendo-se a sentença de fls. 23/23-verso inalterada. II. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74474 Nr: 615-58.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13.217

 RECEBO o presente recurso de apelação de fls. 227 com seus regulares 

efeitos legais, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, nos 

termos do art. 593 e seguinte, do Código de Processo Penal.

 INTIME-SE o apelante para apresentar razões no prazo legal e, em 

seguida, o apelado para que apresente contrarrazões no prazo de 08 

(dias), art. 600 do CPP.

Observadas as formalidades legais, certificando-se a regularidade das 

intimações da sentença, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso com os cumprimentos deste juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69088 Nr: 260-24.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Maria da Silva Damassena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REVOGO a decisão lançada equivocadamente no Sistema Apolo no dia 

14/03/2018, e procedo com o seu cancelamento, uma vez que não se 

refere a estes autos, mas sim do Processo de n° 67467.

 Intimem-se as partes, quanto à sentença prolatada às fls. 186/187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78176 Nr: 1032-40.2017.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piedade Gouveia dos Santos

 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:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69102 Nr: 278-45.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavina Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A parte autora requer a execução de sentença, assim recebo a petição de 

fls. 118/120 como Cumprimento de Sentença.

Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social, 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. 

119/120, na forma do artigo 535, do Código de Processo Civil.

 A Secretaria deve providenciar a correção da capa dos autos, visto que 

se trata de cumprimento de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78179 Nr: 1035-92.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clara Arcanjo 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:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77921 Nr: 891-21.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Gabriel de Moraes

 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:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78044 Nr: 960-53.2017.811.0106

 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: JdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação 

e pressupostos processuais, RECEBO a petição inicial. Trata-se de Ação 

Negatória de Paternidade C/C Anulatória de Registro Civil, ajuizada por 

Jairo dos Santos Junior, em face de Bruna Geovanna Santos Calasse, 

representada por sua genitora, Ivanete Vaz de Calasse.O requerente 

aduz na inicial que no dia 26/09/2016 reconheceu a paternidade da 

criança, registrando-a no Cartório competente sem qualquer tipo de prova, 

apenas na presunção pater is est e na confiança em sua relação que teve 

com a genitora.Nesse passo, intrigado com uma série de comentários, o 

requerente resolveu por conta própria se submeter ao exame de DNA 

para sanar qualquer dúvida acerca da paternidade. Informa que para sua 

surpresa, o resultado do exame excluiu a paternidade do requerente 

sobre a criança.Pede ao final, a liberação de todas as obrigações ao qual 

vem se submetendo, bem como a nulidade do assento de 

nascimento.Decido.No caso em tela, revela-se necessária a realização de 

estudo psicossocial, a fim de se constatar as reais condições em que vive 

a criança e a situação do relacionamento entre as partes.Em termos de 

prosseguimento do feito DETERMINO:I. DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 23 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 12h30min (MT);II. INTIME-SE a 

Equipe Interprofissional (Assistente Social e Psicóloga) desta Comarca 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, realize Estudo Psicossocial do caso, 

informando, detalhadamente, as condições em que se encontram a 

criança e as partes.III. CITE-SE a requerida e INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão, bem como para que compareçam à audiência de 

conciliação. Em caso de desinteresse na realização do ato, deverão 

apresentar manifestação neste sentido, nos termos do artigo 334, § 5º, do 

CPC;IV. Sendo infrutífera a conciliação fica a requerida intimada para que 

apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, caput, do 

CPC;V. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79023 Nr: 314-09.2018.811.0106

 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: Alessandra Giangiardi Guidi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Pereira da Silva Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Dalla Lourenço Ruiz 

Costa - OAB:SP 27884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão de fls. 83, verifico que a Embargante deixou de 

recolher as custas processuais, pugnando pelo pagamento ao final do 

processo.

Decido.

A possibilidade de parcelamento das custas vem expressamente prevista 

no Código de Processo Civil, de forma que o pedido de pagamento das 

custas ao final deve ser analisado sob a mesma ótica.

Pois bem.

O art. 98, §6°, do CPC traz a seguinte dicção:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 
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e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

(...)

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. Negritei

Nesse viés, percebe-se que o diferimento do pagamento das custas está 

previsto na Seção: “Da Gratuidade da Justiça”, ou seja, em uma 

interpretação sistemática, tem-se que, para o parcelamento das custas, 

necessária a comprovação da insuficiência de recursos da parte.

Ocorre que, no caso concreto, pela natureza da demanda e informação de 

que a autora é empresária, incabível a concessão de tal benefício. 

Ademais, a parte autora, por meio de sua causídica, trouxe como 

fundamento do pedido a circunstância de se encontrar em outro estado da 

Federação e de não ter conhecimento dos valores cobrados no estado de 

Mato Grosso, motivos que não estão relacionados à insuficiência de 

recursos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de recolhimento das custas ao final e, 

por conseguinte, determino a intimação da autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas, sob pena de 

cancelamento na distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77747 Nr: 772-60.2017.811.0106

 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: Leoni Colombeli, Marlene Ivete Schafer Colombeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carbonieri &¨Rodrigues 

Advogados - OAB:MT 1.004, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:MT 

10.438, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15.651

 Processo nº 593-97.2015.811.0106 - Cód. 77747

Cuida-se de Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Tutela de 

Urgência, veiculada por LEONI COLOMBELI e MARLENE IVETE SCHAFER 

COLOMBELI, em face de NILTON BERALDO, todos já qualificados nos 

autos.

O feito foi saneado às fls. 245/245-verso, e este juízo determinou a 

intimação das partes para informarem se pretendiam obter 

esclarecimentos ou ajustes quanto à decisão proferida, ou esclarecessem 

os pontos controvertidos.

 As partes se manifestaram às fl. 247 e 248/251, pleiteando pela produção 

de prova testemunhal, bem como a parte requerente solicitou o depoimento 

pessoal do requerido, sob pena de confesso.

Primeiramente, verifico que os requerentes excederam o limite de 

testemunhas arroladas, não estando de acordo com o art. 357, § 6º do 

CPC, portanto, intimem-se os requerentes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, adequar a quantidade de testemunhas arroladas ao limite de 10 (dez) 

testemunhas, sendo 3(três), no máximo para cada fato.

Assim, em termos de prosseguimento do feito, verifico ser necessária a 

realização de audiência de instrução, DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 23 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13h00min (horário de Cuiabá-MT).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas, uma vez que cabem aos advogados intimar as testemunhas 

arroladas, nos termos art. 357,§ 5° c/c 455 do CPC.

Intime-se pessoalmente o requerido com as advertências do art. 385, §1°, 

do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77923 Nr: 893-88.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G MOURA DOS SANTOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo David Dias de Campos Neto, 

Terezinha de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078, ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB:MT 

8.944/O

 REVOGO a decisão lançada equivocadamente no Sistema Apolo no dia 

09/07/2018, e procedo com o seu cancelamento.

 Intimem-se as partes.

 Dê-se seguimento à determinação de folha 79, que designou audiência 

para o dia 13 de setembro de 2018, às 12h30min (horário de Mato 

Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69455 Nr: 629-18.2010.811.0106

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoni Colombeli, Marlene Ivete Schafer Colombeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3.284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT/12.610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT/14.587

 DEFIRO o pedido de fls. 42, pela tentativa de penhora via sistema 

BacenJud.

Caso a penhora seja bem sucedida intime-se a exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, caso contrário, determino, desde 

já, a suspensão da execução, nos termos do art. 40, I, da Lei 6830/80.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72800 Nr: 658-29.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivan Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de fls. 42, pela tentativa de penhora via sistema 

BacenJud.

Caso a penhora seja bem sucedida intime-se a exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, caso contrário, determino, desde 

já, a suspensão da execução, nos termos do art. 40, I, da Lei 6830/80.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71596 Nr: 919-28.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no importe de 

R$ 4.358,69 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 

nove centavos) em conta bancária da Fazenda Pública Estadual.JUNTE-SE 

aos autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada via 

BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, 

INTIME-SE a parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 

10 (dez) dias, querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão 

(artigos 854, §3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o aludido prazo, 

não havendo oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos para sentença de extinção da execução e 

consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.Caso contrário, aportando aos autos impugnação à penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71045 Nr: 291-39.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no importe de 

R$ 7.799,82 (sete mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois 

centavos) em conta bancária da Fazenda Pública Estadual.JUNTE-SE aos 

autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 854, 

§3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.Caso contrário, 

aportando aos autos impugnação à penhora, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, 

querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de 

preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71597 Nr: 920-13.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, no importe de 

R$ 7.396,73 (sete mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e três 

centavos) em conta bancária da Fazenda Pública Estadual.JUNTE-SE aos 

autos o extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 854, 

§3º e 183 do NCPC).Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.Caso contrário, 

aportando aos autos impugnação à penhora, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, 

querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de 

preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69249 Nr: 421-34.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Josefa Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 421-34.2010.811.0106 (Código – 69249)

Verifico que o executado apresentou impugnação à execução.

Portanto, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste sobre a 

impugnação de fls. 144/146 e documentos de folha 147/148, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67213 Nr: 841-44.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nezia Ribeiro Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à Execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL em desfavor de NEZIA RIBEIRO DIAS.

O executado apresentou cálculos às folhas 164, verso/165, descrevendo 

o excesso de execução.

Às folhas 170/179, o executado concorda parcialmente com a 

impugnação, mormente em relação ao DIP, entretanto discorda do índice de 

correção monetária aplicado pelo executado, fazendo referência à 

apresentação de novo cálculo.

Ocorre que o exequente não juntou aos autos os novos cálculos que fez 

referência.

Posto isso, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos os cálculos que fez referência na petição de folhas 170/179.

Com a juntada dos cálculos, intime-se o executado para se manifestar em 

05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68402 Nr: 374-94.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento de Souza Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 374-94.2019.811.0106 (Código – 68402)

Trata-se de Impugnação à Execução proposta pelo INSS em face de Bento 

de Souza Arruda (fls. 155/161).

O executado não concorda com o índice de correção monetário utilizado 

pelo exequente, bem como refere que não foi descontado o período em 

que recebia o amparo social.

Já o exequente aduz que nesta demanda se busca o cumprimento de 

sentença em relação à pensão por morte, tendo nos autos Código 68.408, 

aposentadoria por idade rural, já realizado a dedução dos valores 

referentes ao recebimento do amparo social no período respectivo, por 

isso, seria indevida nova dedução. Sustenta também que no cálculo dos 

honorários sucumbenciais não deve haver o desconto do valor recebido a 

título de amparo social. Por fim, refere que o índice de correção monetária 

apresentado no cálculo do executado está equivocado; junta novos 

documentos às folhas 195, verso/198.

Pois bem.

Diante do exposto, com o escopo de proporcionar o contraditório e ampla 

defesa, apense aos presentes autos o feito Código 68.408.

Em seguida, intime-se o embargante/executado para se manifestar em 

relação aos documentos juntados às folhas 195, verso/198, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 67507 Nr: 39-12.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolores Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72229 Nr: 367-29.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elena Cruvinel

 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-34.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MORAIS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 03/09/2018 Hora: 09:30 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 

Novo São Joaquim, 14 de julho de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 49/2018-DF - Dispõe sobre o credenciamento de Leiloeiros 

Oficiais e Leiloeiros Rurais e do cadastro de Arrematantes perante o 

Fórum da Comarca de Paranaíta e dá outras providências.

* A Portaria nº 49/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78587 Nr: 305-80.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo 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. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74402 Nr: 1187-76.2017.811.0095

 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): ECS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MS-051/96

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo 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. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61675 Nr: 747-22.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GdSG, Fátima Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para a parte autora manifestar-se quanto ao laudo 

pericial juntado em às fls. 94/96 e Assistente Social de fls. 125/130, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71295 Nr: 1581-20.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDSS, LBSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para a representante da requerente manifestar-se 

quanto à juntada de mandado e certidão de 14/07/2018, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61666 Nr: 738-60.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 
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Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pedro Domeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos o depósito dos valores para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

Foram expedidos os Alvarás para levantamento dos valores, fls. 175/177.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito e o levantamento dos valores executados no presente 

feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35581 Nr: 697-40.2006.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Teixeira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte requerente, para apresentar o 

Contrato de Honorários, bem como os dados bancários da requerente 

Maria Rita Teixeira Rodrigues, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39756 Nr: 467-56.2010.811.0095

 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: Anisio Pereira Duarte, Rosendo Araujo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aelton Coutinho de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205

 Vistos em correição.

DEFIRO o desarquivamento dos autos, conforme requerimento de fl. 561. 

Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37423 Nr: 303-62.2008.811.0095

 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: Felix Heringer Cerqueira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Abreu Zuniga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:MT/9315-B, 

Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:MT nº4.136/A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para informar nos autos o cumprimento integral da 

condenação, isto é, as 89 (oitenta e nove) parcelas mensais no valor de 

R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), conforme acordado de fls. 127/128, 

item "c", sob pena de consentimento tácito de quitação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34714 Nr: 727-12.2005.811.0095

 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: Aelton Coutinho de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Gallo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cézar Nivaldo Naspolini - 

OAB:3207-b/MT, Rubens Moreno Rúbio Júnior - OAB:170569

 Vistos em correição.

DEFIRO o desarquivamento dos autos, conforme requerimento de fl. 717. 

Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34964 Nr: 65-14.2006.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadir Noberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241

 Vistos em correição,

Tendo em vista o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se o Ministério Público e o Defensor do 

réu Jadir Noberto, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, 

conforme artigo 422 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-60.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. QUADRI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 31/08/2018, às 14h. Certifico ainda 
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que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000138-46.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALINE PAPPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, 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 14h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-78.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLOR DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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 14h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-85.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLOR DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 15h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de julho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52962 Nr: 90-03.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rocha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvair da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, em cumprimento 

ao despacho de Ref: 79 - nomeio como Advogado Dativo o causídico 

militante nesta municipalidade - Dr. JOÃO FAUSTINO NETO - OAB/MT nº 

10.364-A, para proceder a defesa do Requerido, no prazo legal, 

intimando-o da presente decisão de ref: 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 63049 Nr: 1806-31.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diamantina Ribeiro Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo legal, 

apresente Impugnação a Contestação de Ref: 32.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 2-91.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Lucas Rezendes, Klebber Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que os acusados foram regularmente 

citados, apresentaram suas respostas à acusação em ref. 101 e 112, por 

meio de advogado nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa, bem como o réu, resida 

fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Alto Taquari/MT para Pedra Preta/MT, 12 de julho de 2018.

 Fábio Alves Cardoso

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89919 Nr: 1626-36.2013.811.0028
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 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: Massa Falida da Alcopan -Alcool do Pantanal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Pio da Silva Campos, Cristóvão Afonso da 

Silva, Luiz Alberto Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Medeiros Pacheco - 

OAB:6065/MT, Christiane Kruger do Nascimento - OAB:12216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de deligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89919 Nr: 1626-36.2013.811.0028

 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: Massa Falida da Alcopan -Alcool do Pantanal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Pio da Silva Campos, Cristóvão Afonso da 

Silva, Luiz Alberto Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Medeiros Pacheco - 

OAB:6065/MT, Christiane Kruger do Nascimento - OAB:12216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se nesta Secretaria, a Carta 

Precatória expedida nos autos, para retirada, distribuição e cumprimento, 

com a finalidade de citar os requeridos, na Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147495 Nr: 7749-11.2017.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Norte Ltda, Luiz Eduardo Baisi, Joenil Pedro 

de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a petição juntada na ref.20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84414 Nr: 66-59.2013.811.0028

 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): Francisco Romano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314-SP, 

Marcio F. Arruda Montenegro - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, de que foram infrutíferas a busca de dados do 

executado no sistema INFOJUD, devendo manifestar-se em 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69818 Nr: 1257-13.2011.811.0028

 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: Auta Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 69818

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 76785 Nr: 469-62.2012.811.0028

 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: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Benedito da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:9761A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 21,00 ( 

vinte e um reais), mediante emissão de guia de deligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 1343 Nr: 2-89.1989.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cidade S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B, Cássio Roberto da Costa Marques - OAB:2818

 Certifico que faço a intimação da parte autora, para manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça de fls. 221, e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96244 Nr: 511-43.2014.811.0028

 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: Onilson Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Pasquali Parise - 

OAB:112409/SP, Gustavo Pasquali Parise - OAB:155574/SP

 INTIMANDO a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido de habilitação de Maria Evanil da Silva e 

Souza, cônjuge herdeira do de cujus, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63587 Nr: 2431-91.2010.811.0028

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Ezequiel Bernardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT, Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora, para no prazo legal manifestar sobre a juntada de 

ofício de ref.87 e 89

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126959 Nr: 3057-03.2016.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juciely Carolina de Arruda, MJCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Rodrigues da Silva Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:126959

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista a juntada de ref.40, INTIME-SE o autor para manifestar-se 

e requerer o que entender de direito no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153240 Nr: 1593-70.2018.811.0028

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgiana Laura do Valle Souza, Jorge Adriano da 

Valle Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 153240

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Pedido de Remoção de Inventariante.

 Intime-se o inventariante para contestar no prazo legal.

Sobrevindo manifestação, intime-se para réplica.

Traslade cópia desta decisão acompanhando a petição a fim de que seja 

dado integral cumprimento.

Oficie-se aos Bancos acerca da existência de saldo. Após vistas a 

procurador do requerente.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 71537 Nr: 1675-48.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Azambuja Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romey Ataide Cabelleira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Albiero Lolli Ghetti - 

OAB:11.115/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galiana Campos Castro - 

OAB:8858/MT

 CÓDIGO: 71537

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Diga o autor acerca do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100925 Nr: 2084-19.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PAULINO DA SILVA, Marcionei Conceição da 

Cruz, Maria Eunice da Silva, Maria da Glória Fernandes Oliveira, 

Margarethe de Oliveira Silva Rodrigues, Maria José do Prado, Maria 

Pedrosa da Silva Santos, Mariete Rosa da Cruz, Marileide de Arruda Leite, 

MARILEI NUNES DE ALMEIDA, MARILEIDE SEBASTIANA DA SILVA 

LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 CÓDIGO: 100925

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128871 Nr: 3719-64.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO PANTANAL LTDA, VALDSON 

PEREIRA DOS SANTOS, LEONARDO CESAR DE LIMA, NORMA LUCIA 

MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 128871

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

A requisição de ofício à Receita Federal, para obtenção de cópias de 

declaração de imposto de renda é providência de caráter restrito, pois 

constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente assegurado, 

consoante o artigo 5º, X , da CF .

Trata-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

 Dito isso, indefiro o pedido de ref. 48.

Intime-se o exequente dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas 

que lhe forem cabíveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 47869 Nr: 1914-23.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eidine Maria de Moraes Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal - OAB:Mat. 1553487

 CÓDIGO: 47869

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, 

juntando aos autos o requerimento administrativo conforme decisão de ref. 

95.
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Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138243 Nr: 3307-02.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Reginaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 CÓDIGO: 138243

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando que as partes manifestaram o interesse na produção de 

prova oral, designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 06 de dezembro de 2018, às 14h30min.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63000 Nr: 2299-34.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Pinha 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: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 63000

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30 de janeiro de 

2019, às 14h00min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106417 Nr: 599-47.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMELDA TEREZINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 CÓDIGO: 106417

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Defiro o pedido de ref.65, que seja mantida a presente apelação.

Intime-se o requerente, para querendo, apresente as contrarrazões no 

prazo legal.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com os 

cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128040 Nr: 3389-67.2016.811.0028

 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: Marcos Antunes de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania Lucia de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 128040

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se a autora para manifestar-se, e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15(quinze) dias, acerca da petição juntada pelo 

requerido de ref. 45.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147146 Nr: 7598-45.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa Gil do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Datoroy Canavarros Freire, Sandra 

Terezinha Barros Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simony Maria da Silva 

Barradas - OAB:15447/O

 Código: 147146

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149140 Nr: 8469-75.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscalina Neres de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149140

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149083 Nr: 8455-91.2017.811.0028
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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: José Carlos Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149083

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149065 Nr: 8451-54.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICILIO FRANCISCO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149065

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152214 Nr: 1144-15.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JULIETA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 152214

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149283 Nr: 1-88.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 149283

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148642 Nr: 8250-62.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Kelly dos Santos Mestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 148642

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100729 Nr: 2011-47.2014.811.0028

 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: Rubens Rodrigues Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Freitas Novais II - 

OAB:12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062/MT

 CÓDIGO: 100729

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Expeça(m)-se o competente alvará na forma requerida.

Após, decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156957 Nr: 3013-13.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito , Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE - MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHAB GÁS E AGUA LTDA ME, José Andrei 

Agueiro Cardoso, Rodrigo de Arruda Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 156957

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA em face de COHAB GÁS E ÁGUA 

LTDA ME, JOSÉ ANDREI AGUERI CARDOSO E RODRIGO DE ARRUDA 

NEVES.

Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º.

No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015).

Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104572 Nr: 59-96.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Oregon Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia P. Biancardini - 

OAB:5.009, Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BANCO DO 

BRASIL S.A. em face de TRANSPORTADORA OREGON LTDA ME.

Narra a inicial, que em 25 de Julho de 2008, os Executados emitiram 

Cédula de Credito Comercial sob o nº 40/02094-0 no valor de 

R$1.030.000,00 (hum milhão e trinta mil reais), com vencimento final para 

15 de Outubro de 2022. Que os Requeridos deixaram de fazer o 

pagamento das parcelas avençadas, e, portanto, devem pagar o valor 

atualizado da divida acrescido de encargos contratuais correspondentes 

a R$1.014.671,39 (hum milhão, quatorze mil. Seiscentos e setenta e hum 

reais e trinta e nove centavos).

 Devidamente citados o Executado apresentou bens à penhora. (Ref.14)

O Exequente discordou do bem indicado à penhora. (Ref.21)

O Executado manifestou-se pela Compensação de Credito. (Ref.36)

Despacho de Ref. 52 rejeitou o pedido de compensação.

O Exequente manifestou desinteresse pela compensação ofertada. 

(Ref.51)

 Houve pedido de Penhora. (Ref.63)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Os Embargos à Execução apenso sob o código 105313 foram julgados 

parcialmente procedentes por reconhecer a inexigibilidade da cobrança de 

multa, juros remuneratórios e moratórios, devendo incidir sobre o debito 

tão somente a Comissão de Permanência, nos termos do contrato.

Destarte, INTIME-SE o Exequente para apresentar calculo atualizado do 

débito nos moldes da decisão proferida, onde incida conforme previsão do 

contrato anexo à inicial apenas a Comissão de Permanência.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146250 Nr: 7085-77.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Gimenez Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Código: 146250

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 42595 Nr: 524-18.2009.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNAdS, LAdS, CLAdS, TLSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdA, LSdAG, EMdAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT, William Khalil - OAB:6487/MT

 CÓDIGO: 42595

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137182 Nr: 2867-06.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Augusto da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 CÓDIGO: 128663

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista que a parte autora manifestou pela produção de prova 

testemunhal constante na ref.40, sendo assim, designo a audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 13 de dezembro de 2018, às 15h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148785 Nr: 8316-42.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM -MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código: 148785

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155553 Nr: 2483-09.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maury Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delci do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155553

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor trouxe aos autos comprovante de 

rendimento em língua estrangeira.

 Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento, 

tendo em vista que não houve acordo entre as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143823 Nr: 5686-13.2017.811.0028

 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: Rogério Cesar Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Candia da Silva, Edna Jovina Ramos 

da Silva, Damiana Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Código: 143823

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137585 Nr: 3036-90.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, designo a perícia médica 

para o dia 03 de agosto de 2018, às 11h50min, a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. Fixo o prazo de trinta dias para a entrega do 

laudo, contados da ciência dos quesitos.Intime-se o perito para, em 05 

(cinco) dias, informar se aceita a nomeação, bem como para que 

apresente sua proposta de horários.Sendo aceita a nomeação e 

apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para, em 05 

(cinco) dias, manifestarem-se sobre a proposta de honorários.Com a 

manifestação favorável ao valor dos honorários, intime-se a requerida 

para, em 05 (cinco) dias, sob pena de perda da prova, efetuar o 

recolhimento do valor dos honorários periciais em conta vinculada ao 

Juízo.Após, intimem-se as partes para apresentar quesitos, no prazo de 

05 (cinco) dias.Em seguida, remetam-se cópias dos quesitos 

apresentados pelas partes, cientificando, o perito nomeado, que caso 

entenda necessário analisar outros exames e laudos do feito, poderá 

retirar os autos em carga, pelo prazo de 05 (cinco) dias.Após, com a 

apresentação do laudo, promova-se a transferência, mediante alvará 

judicial, para a conta bancária a ser indicada pelo médico perito, Dr. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN.Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestarem quanto ao laudo.Após, Conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141964 Nr: 4902-36.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abigail Querina da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens, 

AZUL LINHAS AEREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PINHEIRO DE 

CAMPOS - OAB:14215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 141964

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Abigal 

Querina da Cunha, em face de Azul Linhas Aéreas S.A e CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S.A.

É o relatório.

 Decido.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

presente exordial.

Considerando a manifestação de ref. 13, bem como o que preceitua o art. 

99 § 3º, ACOLHO as declarações formuladas pelo autor, para tanto defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 98 do 

CPC.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155245 Nr: 2345-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Gonçalves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguas de Poconé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155245

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Assim, suspendo, por ora, a liminar concedida e, com fundamento no §2º 

do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a necessidade à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita sob pena de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118434 Nr: 593-06.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimeire Mendes Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 CÓDIGO: 118434

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais proposta por Jucimeire 

Mendes Jacob em face de Energisa S.A.

 Devidamente intimado para comprovar a hipossuficiência o autor em nada 

manifestou (ref. 34).

 Ante a ausência de provas e documentos que justifiquem a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, sendo também vários bens a 

inventariar, outro caminho não há, senão o indeferimento do pleito.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

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.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112860 Nr: 2366-23.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olenice Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 CÓDIGO: 112860

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cite-se o requerido no endereço indicado na exordial.

 Restando infrutífera a segunda tentativa e, havendo suspeita de 

ocultação, certifique-se o Sr. Oficial de Justiça para fins de que seja 

procedida a citação nos termos do art.252 do CPC que DEFIRO desde já.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118228 Nr: 543-77.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Benta de Almeida Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 CÓDIGO: 118228

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de reparação por danos morais proposta por Madalena 

Benta de Almeida em face de Energisa S.A.

 O requerente devidamente intimado para comprovar a necessidade do 

benefício da justiça gratuita em nada manifestou (ref.30).

 Ante a ausência de provas e documentos que justifiquem a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, outro caminho não há, senão o 

indeferimento do pleito.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

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.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96509 Nr: 629-19.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimaq Campotrat Cuiabá Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceramica Valadares Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DORÉA SALDANHA 

BORGES - OAB:17.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 96509

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando que o exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 

o acesso ao INFOJUD a fim de localizar o endereço do executado.

Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

citação. Caso positiva a citação remetam-se os autos ao 

Conciliador/Mediador para designação de audiência de conciliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a), cite-se o executado por edital, 

com prazo dilatório de 30 (trinta) dias – art. 257, inciso III do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125667 Nr: 2670-85.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIONE DA SILVA MOURA - ME, EDIONE DA 

SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 125667

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando que o exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 
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o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD, 

INFOJUD), solicitando informações acerca do endereço do réu, devendo o 

oficio ser instruído com as informações do requerido eventualmente 

constante nos autos (filiação, data de nascimento, CPF, RG, dentre 

outras).

Determino, também, para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, a expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço 

público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo 

constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente a este juízo. O 

ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 

autorização.

 Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

citação.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136080 Nr: 2363-97.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heldaflora Sociedade de Presservação 

Ambiental e Turismo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 136080 - DESPACHOVISTOS EM CORREIÇÃO,Considerando que 

o exequente comprovou ter esgotado todos os meios possíveis para obter 

informações do endereço do executado, DETERMINO o acesso aos 

sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD, INFOJUD), 

solicitando informações acerca do endereço do réu, devendo o oficio ser 

instruído com as informações do requerido eventualmente constante nos 

autos (filiação, data de nascimento, CPF, RG, dentre outras).Determino, 

também, para atendimento às exigências do art.256, §3º do CPC, a 

expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço público 

de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar 

que a reposta deverá ser encaminhada diretamente a este juízo. O ofício 

poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como autorização. 

Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

citação.Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a 

secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115982 Nr: 3227-09.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Rita de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota Holanda de 

Amorim-Procuradora Federal - OAB:2251908

 CÓDIGO: 115982

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença, bem como houve concordância pela parte autora com os 

cálculos apresentados pela autarquia ré, hei por bem homologá-los.

Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84801 Nr: 182-65.2013.811.0028

 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 J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Belica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Michel Assis 

Magalhães - OAB:91045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 CÓDIGO: 84801

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido de ref. 71, o que faço para DETERMINAR a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao executado SIDNEI 

BELICA, por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

No que tange a manifestação do requerido para remessa dos autos a 

comarca de Várzea Grande, intime-se o autor para manifestar no prazo de 

15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118815 Nr: 696-13.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 118815

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando que o exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 

o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD, 

INFOJUD, RENAJUD) a fim de localizar o endereço do réu.

Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

reintegração de posse.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84404 Nr: 62-22.2013.811.0028

 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): Arnaldo Ramos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 84404 - OK

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 

o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD, 

INFOJUD, RENAJUD) bem como a expedição de ofício ao T.R.E./MT 

solicitando informações acerca do endereço do réu, devendo o oficio ser 

instruído com as informações do requerido eventualmente constante nos 

autos (filiação, data de nascimento, CPF, RG, dentre outras).

Determino, também, para atendimento às exigências do art.256, §3º do 
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CPC, a expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço 

público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo 

constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente a este juízo. O 

ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 

autorização.

 Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

citação.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121997 Nr: 1511-10.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joedil Marciano Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 CÓDIGO: 121997

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando a petição de ref. 23, CHAMO O FEITO À ORDEM para 

homologar o valor correto de R$ 13.567,52 (treze mil quinhentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

 Expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos valores 

homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo autor.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 2565 Nr: 584-06.2000.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olimpio de Arruda Leite, Joana de Souza de 

Arruda Leite, Benedito Olimpio de Arruda Leite, Antonia Auxiliadora Leite 

Pinho, Eloisa Helena de Arruda Leite Sampaio, Marileide de Arruda Leite 

Vieira, Antonio Olimpio de Arruda Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, ODILA ZORZI - OAB:8619

 SENTENÇA

VISTOS,

Cuida-se de Execução Fiscal.

Em análise detida dos autos, verifica-se que assiste razão a executada no 

que concerne à partilha da dívida (fls. 114/124), na qual consta que cada 

herdeiro seria responsável pelo montante de 1/5 sobre 50% do débito, 

sendo tal divisão, reconhecida pelo próprio exequente.

Com tais considerações estabeleço a cota parte de cada herdeiro filho 

herdeiro em R$ 1.671,30 (um mil e seiscentos e setenta e um reais e trinta 

centavos).

Por fim, ante a concordância da executada Eloisa Elena com o valor 

bloqueado supracitado, DETERMINO o desbloqueio do valor remanescente, 

bem como a transferência do valor incontroverso a Conta Única.

Considerando a quitação de sua cota parte do débito, requer a extinção do 

feito face do pagamento, e tenho que o pedido merece acolhimento.

Sendo assim, com fundamento no artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA 

por sentença a presente execução em relação a executada ELOISA 

ELENA ARRUDA LEITE SAMPAIO, em face ao cumprimento da obrigação.

Proceda-se as alterações necessárias no rosto dos autos.

Ademais, cumpra-se despacho retro em relação ao executado Antonio 

Olimpio de Arruda Leite.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156050 Nr: 2665-92.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da designação da perícia médica para o dia 14 de setembro de 

2018, às 10h10min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, 

devendo a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca, conforme 

decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156782 Nr: 2941-26.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Santos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da designação da perícia médica para o dia 14 de setembro de 

2018, às 10h50min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, 

devendo a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca, conforme 

decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156457 Nr: 2811-36.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucineide Alves do Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da designação da perícia médica para o dia 14 de setembro de 

2018, às 10h30min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, 

devendo a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca, conforme 

decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156264 Nr: 2744-71.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Aparecida de Arruda Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da designação da perícia médica para o dia 14 de setembro de 

2018, às 09h50min, portanto todos os seus exames e os quesitos do juízo, 

devendo a parte autora comparecer no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156109 Nr: 2682-31.2018.811.0028
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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: Geise Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152794 Nr: 1406-62.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CREODETE DE CAMPOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151814 Nr: 976-13.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juciê Corrêa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151813 Nr: 975-28.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Arruda Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150691 Nr: 526-70.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Eudocia Silva de Aquino Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150256 Nr: 352-61.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Corbelino Laccal da 

Silva - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148492 Nr: 8184-82.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS THIAGO SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação 13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111149 Nr: 1902-96.2015.811.0028

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Claudio Aparecido da Cruz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de Ofício ao Detran/MT, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de dIligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012144-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015622-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELLY ADVINCULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010679-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM MARQUES FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016902-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PESSOA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018993-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOZITA DA COSTA SOUZA (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 15 de agosto de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017489-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017032-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR GONCALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018138-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEODOCIA PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016944-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARBOSA MINAS NOVAS (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)

 

INFORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016164-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 15 de agosto de 2018 as 

14:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-67.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-90.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CAROLINE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

16:20h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000506-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIEGO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Em análise detida dos autos, verifica-se ausência de 

documento essencial ao deslinde da demanda. Dessa forma, nos termos 

do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para acostar aos autos 

comprovante de inscrição nos serviços de proteção ao crédito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para análise do pleito liminar. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65116 Nr: 1361-33.2016.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liton Barros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A - MT, 

Marinolia Dias dos Reis - OAB:1597-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão retro, devolva-se a presente missiva ao 

juízo deprecante com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87144 Nr: 7561-22.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsados os autos, verifica-se que razão assiste ao Parquet, razão 

pela qual defiro o pedido de ref. 78.

Assim sendo, expeça-se mandado de CITAÇÃO para o requerido, no 

endereço de ref. 61, bem como de INTIMAÇÃO, tendo em vista que a parte 

ré não foi intimada dos termos da decisão que deferiu os alimentos 

provisórios (ref.04).

Com a juntado do mandado, abra-se vista à Defensoria Pública para 

manifestação.

Por fim, conclusos.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93211 Nr: 11083-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93211 Nr: 11083-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT

 Vistos em correição,

Processo em ordem. Mantenham-se os autos em secretaria 

aguardando-se a realização da audiência designada.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-90.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIAS DE SOUSA JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORT SOLUTIONS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI 

(REQUERIDO)

 

Processo n°: 0010018-50.2014.811.0053 Polo Ativo: JOAO DIAS DE 

SOUSA JUNIOR Polo Passivo: FORT SOLUTIONS COMERCIAL 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (INTEGRIS CASA AMBIENTE) 

Vistos. Ajuizada Ação Declaratória para Exclusão de Protesto Indevido c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar por JOAO DIAS DE SOUSA 

JUNIOR em face de FORT SOLUTIONS COMERCIAL IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA (INTEGRIS CASA AMBIENTE), em 30/03/2014. No 

evento de número 4 fora deferida a liminar pleiteada. No evento de número 

12 as partes compareceram em audiência de tentativa de conciliação, que 

restou infrutífera, consoante termo de audiência juntado nos autos, não 

tendo a parte requerida apresentado contestação até a presente data. No 

evento de número 14 vieram-me os autos conclusos. É o brevíssimo 

relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, registro que os autos do 

processo em epígrafe não foram por mim sentenciados em prazo menor 

em razão do acúmulo involuntário de trabalho (mais de treze mil processos 

em andamento), bem como em razão da cumulação com as funções 

eleitorais, Diretoria do Foro e etc. Outrossim, observo a ocorrência dos 

efeitos da revelia em relação a parte requerida, nos termos do artigo 20 da 

Lei 9099/1995, ante a não apresentação de contestação. Neste caso, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do magistrado. Quanto a esse particular, 

reconheço a existência de elementos probatórios suficientes para ensejar 

o julgamento favorável à parte autora. Quanto ao mérito, cumpre 

esclarecer, em linhas gerais, que a questão central da presente demanda 

gira em torno da regularidade ou não do protesto apontado na inicial, de 

responsabilidade da requerida. Nesse diapasão, disciplina a Lei nº 

9.492/1997 que: Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova 

a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e 

outros documentos de dívida. (...) Art. 9º Todos os títulos e documentos 

de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e 

terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao Tabelião de 

Protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. (...) Art. 10. 

Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda 

estrangeira, emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de 

tradução efetuada por tradutor público juramentado. (Grifei). Dessa forma, 

conforme se depreende dos presentes autos, o protesto se fundou em um 

título de nº 42248E, datado de 26/02/2014, no valor de R$ 604,56 

(seiscentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), tendo como 

sacador a parte requerida. Sabe-se que o protesto é meio legítimo de se 

provar a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em 

títulos. Ou seja, é perfeitamente passível de protesto do título apontado na 

inicial. No entanto, conforme demonstrado nos autos e não contestado 

pela parte requerida, o requerente buscou diligentemente quitar o débito 

com a parte requerida, não logrando êxito por culpa exclusiva dessa 

última. Nesse sentido, o requerente teve seu nome mantido irregularmente 

em protesto até deferimento de medida liminar por este Juízo, suportando 
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todos os prejuízos advindos desse ato. Assim sendo, restou provada nos 

autos a irregularidade do protesto em análise nos autos, uma vez que o 

autor se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 333, inc. I, do CPC) ao 

comprovar o fato constitutivo de seu direito alegado na inicial, qual seja: a 

existência de protesto indevido de responsabilidade da parte requerida 

(evento nº. 1), motivo pelo qual é devida a indenização a ser arcada pela 

requerida. Cabe ressaltar, ainda, que igual sorte não logrou o requerido em 

provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autor (art. 333, inc. II, do CPC) verificada pela ausência de contestação 

nos autos. Diante disso, resta cristalina a obrigação do requerido indenizar 

o autor por dano morais decorrentes do protesto indevido de título. 

Contudo, é de se verificar que, ante a ausência de previsão legal em 

relação ao quantum indenizatório fixados aos danos morais, deve-se 

ponderar seu valor segundo os critérios consagrados pela jurisprudência, 

quais sejam: a) extensão dos danos, b) culpa do agente, da vítima ou de 

terceiro, c) e situação financeira da vítima e do agente. Diante da análise 

desses critérios aplicados no caso em tela, somado a necessidade de 

observar o caráter punitivo, compensatório e pedagógico do dano moral e, 

por fim, visando evitar o enriquecimento ilícito ou a chamada ?indústria do 

dano moral?, fixo a título de dano moral o importe de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária de acordo com 

o INPC, a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos 

Tribunais Superiores, em observância ao princípio da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - FALTADE PREQUESTIONAMENTO 

- DANOS MORAIS - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - 

SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. - 1.- 

Os dispositivos apontados como violados quanto à inépcia da inicial não 

foram objeto de debate no Acórdão recorrido, tampouco foram interpostos 

Embargos de Declaração para suprir eventual omissão, de modo que, 

ausente está o necessário prequestionamento, incidem as Súmulas 

STF/282 e 356. 2.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à 

existência de dano moral indenizável, decorreu da análise das 

circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em 

âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 

3.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar 

interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a 

revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento 

do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor 

fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se 

mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 4.- Inocorrência de teratologia 

no caso concreto, em que foi fixado o valor de indenização em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), devido pelo ora Agravante ao autor, a título de 

danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção 

ao crédito. 5.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de 

modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios 

fundamentos. 6.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 

434.774/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

10/12/2013, DJe 19/12/2013). (Grifei). AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO PROTESTO INDEVIDO. FIXAÇÃO 

DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 362/STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. EXAGERO. 

DIMINUIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a 

correção monetária, sobre o quantum devido a título de danos morais, 

incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), que é entendida 

como sendo o momento da fixação do valor definitivo da condenação. 2. É 

possível a intervenção desta Corte para reduzir o valor indenizatório por 

dano moral nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido 

se mostre exorbitante, como na espécie. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no AREsp 365.513/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013). 

(Grifei). Ante o exposto, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial para o fim de: a) CONDENAR a requerida a 

indenizar o autor por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

juros de mora de 1% a.m. e correção monetária de acordo com o INPC, a 

contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais 

Superiores; e b) Confirmar o teor da medida liminar deferida initio litis e 

DETERMINAR o imediato cancelamento do protesto apontado na inicial. 

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a 

premissa do art. 55 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. A execução se dará 

nos termos do artigo 475-J do CPC. Com o trânsito em julgado devidamente 

certificado, intime-se o devedor pessoalmente para pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido ao valor da condenação a 

multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Porto Alegre do Norte ? MT, 28dejulhode 2015. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. MROJINSKI - PECAS E IMPLEMENTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000466-84.2018.8.11.0059. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: D. J. MROJINSKI - PECAS E 

IMPLEMENTOS - ME Recebo a inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 06 de agosto de 2018, às 14h00min(horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000493-67.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALBERTINO PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: AGUAS DE CONFRESA S.A. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 

15h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000014-74.2018.8.11.0059. REQUERENTE: JOAO FERREIRA SANTIAGO 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Considerando que a requerida só foi citada 

dos termos da presente ação bem como intimada para comparecer a 

solenidade retro em data posterior a sua designação, designo o dia 20 de 

agosto de 2018, às 13h00min (horário oficial de MT). Caso não haja 
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acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERNI LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000390-60.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ANDERNI LEITE RIBEIRO 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A ANDERNI LEITE RIBEIRO ajuizou 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de 

fazer, indenização por danos morais e tutela de urgência em face de 

NATURA COSMÉTICOS S. A., ambos qualificados nos autos. Aduz a parte 

autora, em síntese, que no ano de 2017 deixou de efetuar o pagamento de 

um boleto emitido pela requerida no valor de R$ 374,64. Contudo, após 

certo período de tempo, entrou em contato com a parte ré e quitou o 

débito, cujo valor atualizado era de R$ 430,91. Assevera, ainda, que, 

mesmo após a quitação do débito, seu nome continuou no banco de dados 

dos maus pagadores (SPC), o que vem lhe causando grande transtorno. 

Assim, requereu liminarmente a suspensão da inscrição de seu nome 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. É o 

breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora 

poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. In casu, 

tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente porque comprovou, a princípio, o pagamento da dívida com a 

requerida (fl. 20) e seu nome ainda encontra-se negativado. O perigo de 

dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, 

quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no 

nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar transações 

comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente ao protesto. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando aos 

órgãos de proteção ao crédito, a exclusão do nome da parte Requerente 

dos seus bancos de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos 

da parte requerida NATURA COSMÉTICOS S. A., no prazo de 10 (dez) 

dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que 

se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 20.08.2018, às 12h30 (horário oficial de Mato 

Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-89.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000110-89.2018.8.11.0059. REQUERENTE: EDUARDO ALVES MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 

12h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Número do 

Processo: 1000014-74.2018.8.11.0059 REQUERENTE: JOÃO FERREIRA 

SANTIAGO REQUERIDO: OI MÓVEL S.A João Ferreira Santiago ajuizou 

Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Obrigação de Não Fazer c/c Tutela 

Cautelar em face de Oi Móvel S.A., ambos qualificados nos autos. Aduziu 

o autor que contratou plano de serviços para o seu celular com a 

operadora ré, sendo informado acerca de valor a ser cobrado 

mensalmente e foi surpreendido com valores bem maiores, razão pela qual 

deixou de quitar a última fatura. Entendendo presentes os requisitos, 

requereu a concessão de liminar para determinar a abstenção ou 

suspensão de negativação de seu nome junto aos órgãos de restrição 

cadastral em razão do débito mencionado. É o breve relato. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino à 

empresa requerida Oi Móvel S.A. para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de enviar o nome do 

Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 
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da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Por 

fim, designo audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2018, às 

12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a requerida e 

intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000331-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000331-72.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CICERO DE ARAUJO GOMES REQUERIDO: VALDECY 

NUNES DA SILVA Aqui se tem ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável, cumulada com ação de partilha de bens, com pedido de 

alimentos provisórios, ajuizada por CÍCERO DE ARAÚJO GOMES em face 

de VALDECY NUNES DA SILVA. O requerente aduziu ter convivido em 

regime de união estável com a requerida por, aproximadamente, 16 

(dezesseis) anos, tendo a união se dissolvido em dezembro de 2017. 

Relatou-se na exordial que o requerente teria sofrido um acidente vascular 

cerebral, tendo ficado com sequelas, situação que teria ensejado no fim 

do relacionamento, posto que a demandada teria contatado um filho do 

autor para que o buscasse na zona rural em que viviam, verberando o fim 

da união. O autor afirmou a existência de patrimônio a ser partilhado, os 

quais estariam em sua integralidade sob a posse da ré. Por fim, requereu o 

autor o arbitramento de alimentos provisórios a serem pagos pela ré no 

patamar de 01 (um) salário mínimo. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Preliminarmente, defiro ao requerente a concessão da gratuidade 

judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se a ausência 

de qualquer elemento que denote a existência da união estável alegada, 

de modo que resta imperioso a indeferimento dos alimentos pleiteados. 

Destarte, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR PARA O ARBITRAMENTO DE 

ALIMENTOS requerido. Em prosseguimento, designo audiência de 

conciliação para o dia 30 de agosto de 2018, às 12h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso. Cite-se a ré para comparecimento à audiência, 

devendo o mandado conter apenas os dados necessários ao postulante e 

à audiência, não podendo ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, 

nos termos do artigo 695, §1º do Código de Processo Civil, ficando à ré, 

porém, assegurada a consulta ao processo a qualquer momento. Frise-se 

que deverá a citação ocorrer até o dia 08 de agosto de 2018. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000300-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA PINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO OAB - GO19541 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000300-52.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: GERACINA PINTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: GLEIBERSON 

CAMPOS ARAUJO Aqui se tem ação de rescisão contratual, cumulada 

com ação para reparação de danos morais e materiais, proposta por 

GERACINA PINTO DE OLIVEIRA em face de GLEIBERSON CAMPOS DE 

ARAÚJO. Considerando que a autora promoveu o recolhimento das custas 

e taxas de distribuição, defiro o prosseguimento ao feito. Designo 

audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, para o dia 25 de setembro de 2018, às 12h00, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se a parte ré pra comparecimento à 

audiência e, se restar frustrada a conciliação, ficará intimado também para 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte 

à audiência. Deverá a citação ocorrer até o dia 24 de agosto de 2018 e o 

senhor oficial de justiça deverá intimar o citando de que deverá 

comparecer à audiência acompanhado de advogado. Porto Alegre do 

Norte/MT, 28 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69621 Nr: 3237-23.2016.811.0059

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heldmar Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magdenice Ribeiro Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que nesta data afixei no mural 

desta secretária o Edital de Citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95093 Nr: 12243-20.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÊNIS GOMES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CONFRESA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 DISPOSITIVOAnte tudo que foi dito, JULGO INTEGRALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONCEDER A ORDEM IMPETRADA DE 

MODO A DETERMINAR AO EXCELETÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT NOMEAR E EMPOSSAR A DÊNIS 

GOMES REZENDE no cargo de "Motorista da Câmara Municipal ", para o 

qual foi aprovado no concurso público edital 001/2015, homologado em 

15/12 /2015. Isen to  de  cus tas ,  honorá r ios  e  despesas 

processuais.Sentença submetida ao reexame necessário e por isso, 

mesmo que não haja recurso voluntário, fica desde logo autorizada a 

remessa dos autos à Superior Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18961 Nr: 2784-38.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marleusa Souza de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na represente demanda, extinguindo o feito com resolução de 

mérito.Condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adverso, os quais fixo em 10% sobre o valor da 

causa, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade 

judiciária concedida inicialmente.Condeno, ainda, a autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais, entrementes, permanece sua 
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cobrança suspensa pelos mesmos motivos alhures delineados.Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, mediante adoção das 

formalidade e anotações de praxe.P.R.I.CPorto Alegre do Norte/MT, 12 de 

julho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70864 Nr: 3854-80.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pinheiro da Silva, alcunha "Cabeção e Dim"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos foi designada perícia médica, contudo, na data aprazada 

para realização do ato, o requerente não compareceu, tendo, na 

sequência, apresentado justificativa, colacionada à referência 97.

Desse modo, acolho o pedido e nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, 

CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários a serem 

agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Assim, tem a requerente o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, bem como para 

que posse indicar assistente técnico.

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 5 (cinco) dias e, após, conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000331-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000331-72.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CICERO DE ARAUJO GOMES REQUERIDO: VALDECY 

NUNES DA SILVA Aqui se tem ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável, cumulada com ação de partilha de bens, com pedido de 

alimentos provisórios, ajuizada por CÍCERO DE ARAÚJO GOMES em face 

de VALDECY NUNES DA SILVA. O requerente aduziu ter convivido em 

regime de união estável com a requerida por, aproximadamente, 16 

(dezesseis) anos, tendo a união se dissolvido em dezembro de 2017. 

Relatou-se na exordial que o requerente teria sofrido um acidente vascular 

cerebral, tendo ficado com sequelas, situação que teria ensejado no fim 

do relacionamento, posto que a demandada teria contatado um filho do 

autor para que o buscasse na zona rural em que viviam, verberando o fim 

da união. O autor afirmou a existência de patrimônio a ser partilhado, os 

quais estariam em sua integralidade sob a posse da ré. Por fim, requereu o 

autor o arbitramento de alimentos provisórios a serem pagos pela ré no 

patamar de 01 (um) salário mínimo. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Preliminarmente, defiro ao requerente a concessão da gratuidade 

judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se a ausência 

de qualquer elemento que denote a existência da união estável alegada, 

de modo que resta imperioso a indeferimento dos alimentos pleiteados. 

Destarte, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR PARA O ARBITRAMENTO DE 

ALIMENTOS requerido. Em prosseguimento, designo audiência de 

conciliação para o dia 30 de agosto de 2018, às 12h30min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso. Cite-se a ré para comparecimento à audiência, 

devendo o mandado conter apenas os dados necessários ao postulante e 

à audiência, não podendo ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, 

nos termos do artigo 695, §1º do Código de Processo Civil, ficando à ré, 

porém, assegurada a consulta ao processo a qualquer momento. Frise-se 

que deverá a citação ocorrer até o dia 08 de agosto de 2018. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000141-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR)

IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES ROCHA OAB - GO9567 (ADVOGADO)

RONE VON PINTO DA SILVA OAB - TO5593 (ADVOGADO)

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000141-12.2018.8.11.0059. 

AUTOR: IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA, CARLOS DA SILVA SOUZA, 

FABIO DA SILVA SOUZA, VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO 

RÉU: DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA Aqui se tem ação de interdito 

proibitório em que Isauri Ribeiro da Silva Souza, Carlos da Silva Sousa, 

Fábio da Silva Sousa e Vanderlene da Silva Souza Pinheiro buscam 

proteção possessória em face de Divino Alberto dos Santos Faria. Ressai 

da exordial que Luiz Corrêa de Sousa teria adquirido de Divino Alberto, ora 

requerido, direitos possessórios de um lote rural situado na Gleba Porto 

Velho, denominado Fazenda Jardim do Édem. Narraram os requerentes 

que Luiz Corrêa seria cônjuge e genitor dos autores, respectivamente, 

sendo que o patriarca da família teria sido assassinado em fevereiro de 

2017, sendo que, após o advento do óbito de Luiz, o requerido teria 

passado a exercer atos de esbulho na posse dos herdeiros. Relatou-se 

na peça de ingresso que o demandado teria perpetrado diversas ameaças 

em face dos autores, afirmando que levaria o gado dos requerentes e 

teria, inclusive, arrombado um cadeado. Em 04/05/2018, este Juízo 

determinou ao autor que promovesse a emenda à exordial, devendo, na 

oportunidade, indicar o endereço completo do demandado. No prazo legal, 

o requerente cumpriu a determinação exarada por este Juízo, pugnando, 

ainda, pela conversão do interdito proibitório em reintegração de posse, 

aduzindo que o demandado teria efetivamente invadido a propriedade dos 

requerentes. Os autores relataram que, em 21/04/2018, o requerido teria 

novamente rompido um cadeado da propriedade dos autores, sendo que, 

nesta oportunidade, teria invadido a área e se apropriado de todos os 

bens que ali se encontravam. Recebida a inicial, foi designada audiência 

de justificação, oportunidade em que foram inquiridas 03 (três) 

testemunhas. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em audiência, 

foram ouvidos os senhores Heles Henrique, Erondino Marques da Costa e 

Washington Louzada da Silva, os quais evidenciaram que o demandado 

está se utilizando do esbulho possessório como meio de obter o 

pagamento de uma suposta dívida que o de cujus, senhor Luiz Corrêa, 

teria contraído, relativa ao pagamento do imóvel sub judice. Destaca-se o 

esclarecedor depoimento prestado pelo senhor Washington, o qual 

afirmou que prestou, por muitos anos, trabalhos para o senhor Luiz na 

área em litígio, sendo que, inclusive, após o óbito do possuidor, ainda ia 

regularmente à fazenda para fazer reparos em geral e cuidar de seu 

gado, sendo surpreendido com a notícia de que os cadeados das 

porteiras teriam sido rompidos e trocados por novos pelo senhor Divino, 

de modo que as reses do depoente só foram recuperadas mediante força 

policial. Ademais, após análise detida aos documentos acostados à 

exordial, bem assim da oitiva das testemunhas, constata-se que o falecido 

e, na sequência, sua família, estavam exercendo regularmente a posse do 
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imóvel. Desse modo, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para o fim de 

determinar a imediata reintegração dos requerentes na posse do Sítio 

Jardim do Éden, situado na Gleba Porto Velho, devendo ser expedido o 

competente mandado de reintegração. Fixo, desde já, multa diária no 

patamar de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento deste 

comando pelo réu. Autorizo ao n. Oficial de Justiça o auxílio de força 

policial, bem como o rompimento de quaisquer cadeados e obstáculos que 

dificultem ou inviabilizem o integral cumprimento desta ordem. Intime-se o 

demandado para que, querendo, apresente em 15 (quinze) dias 

contestação, consoante preconiza o artigo 564, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105352 Nr: 5663-37.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Honório de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de Renato Honório de 

Moraes, pela prática, em tese, de delito tipificado no artigo 213 do Código 

Penal.

Designo audiência de custódia para o dia 16 de julho de 2018 às 12h30 

(horário oficial de Mato Grosso).

Requisite-se à autoridade policial a apresentação do custodiado no dia e 

horário acima designados.

Intime-se o advogado do flagranteado, Dr. Tiago da Silva Machado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 038/2018/DF.

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de PORTO DOS GAÚCHOS/MT, no uso de suas 

Atribuições Legais, etc.

CONSIDERANDO as determinações da Corregedoria Geral da Justiça e a 

Legislação de Organização Judiciária Estadual;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular nº 210/2018-CSC-CGJ, 

dispensando a realização de correição nas serventias extrajudiciais, a 

teor do disposto no §2º do artigo 86 da Lei nº 4.964/1985 (COJE).

RESOLVE:

I - REVOGAR a Portaria nº 033/2018/DF, concernente à realização de 

Correição Geral Ordinária nos Cartórios Extrajudiciais da Comarca de Porto 

dos Gaúchos/MT, no período de 23 a 24 de julho de 2018.

II – ENCAMINHE-SE cópia aos Cartórios Extrajudiciais, Ministério Público, 

20ª Subseção da OAB, para que afixem em seus respectivos murais, bem 

como afixando cópia no quadro mural do Fórum, para conhecimento de 

terceiros e público em geral.

III – REMETA-SE cópia desta à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Cumpra-se. Porto dos Gaúchos - MT, 16 de Julho de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42014 Nr: 1282-09.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rene Gomes de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seu advogado para manifestar-se no 

prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33885 Nr: 656-24.2017.811.0019

 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: Ercília Araújo Coelho, Otaviano Silva Coelho "Espólio" 

representado por Edileusa Araújo Coelho Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimag-Guimarães Máquinas Agrícolas Ltda, 

representada por Eloir José Sabbi e José Augusto Severino Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alberto Rocha 

Gonçalves - OAB:PR-42330, Melina Girardi Fachin - OAB:4356/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ROGERIO DOS REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617

 Certifico a INTIMAÇÃO da requerente, na pessoa do advogado, para 

cumprir o disposto na CNGC-MT., artigo 1.210, § 1º, e retirar a carta 

precatória expedida para Oitiva da requerente Edileusa Araujo Coelho, no 

Juízo da Comarca de Pedra Preta-MT providenciando o recolhimento das 

guias de custas e taxas judiciárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37150 Nr: 2155-43.2017.811.0019

 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: Mendanha Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 Vistos em correição.

Trata-se de peticionamento da causídica da requerente (ref. 73), 

informando impossibilidade de seu comparecimento em audiência marcada 

para 19/07/2018, por motivo de foro intimo, juntando como documento 

comprobatório, entre outros, comprovante de viagem marcada para o dia 

posterior a audiência, motivo pelo qual requer a redesignação.

Compulsando minuciosamente os autos, verifico que a decisão que 

marcou a audiência foi datada de 26/03/2018, sendo publicado via DJE em 

04/04/2018.

Devido a isso, foram expedidas intimações e cartas precatórias, além de 

outros atos preparatórios para o referido procedimento.

Em contrapartida, o pedido para redesignação da audiência só fora 

acostados aos autos em 05/07/2018, tendo inclusive esta causídica 

peticionado antes disso, sem mencionar qualquer impossibilidade de 

comparecimento.

Sabe-se que para marcação de audiência, faz-se necessário movimentar 

toda administração de pauta em duas Comarcas, considerando que este 

Juízo responde pela Comarca de Tabaporã e, em cumulação por Portos 

dos Gaúchos.

Ademais, como mencionando anteriormente, foram executados vários atos 

para que a supradita solenidade fosse realizada, dentre as quais, a 

intimação de testemunhas, que disporão de seu tempo para comparecer a 

audiência.

 Saliento que mesmo sendo sensível à justificativa da requerente, entendo 

que a redesignação da audiência traria muitos prejuízos ao processo, 

visto que o requerimento só veio poucos dias antes da sua realização, 

considerando o lastro tempo que a causídica teve para informar o evento 

pessoal.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido da requerente e mantenho a data da 

audiência para 19/07/2018 às 16:00 horas.

 Proceda-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 42870 Nr: 1762-84.2018.811.0019

 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: Paulo Ricardo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tamara Soares de Souza - 

OAB:24002/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa da advogada, para 

efetuar o depósito da diligência da Oficiala de Justiça, no impórte de R$ 

119,25 (cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos), para que 

proceda as intimações necessárias, ou, compareça na Secretaria para 

retirada das fereridas intimações. Proceder ainda, o pagamento de 02 

(dois) Selos de autenticidade, que serão aplicados no Alvará, este, no 

importe de R$ 4,82 (quatro reais e oitenta e dois centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21590 Nr: 626-28.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLAINY DANILO MATOS 

BARBOSA - OAB:16023, Maria Carla Rezende Figueiredo - 

OAB:22269-0

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, 

para o fim de ABSOLVER SIDNEI PEREIRA DA SILVA, já qualificado, o que 

faço com fulcro nos art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante 

a demonstrada atipicidade da conduta pelo abolitio criminis do tipo penal.No 

mais, FIXO/REDUZO os honorários para 2 (dois) URH, em consonância 

com os trabalhos realizados nos autos pela i. causídica nomeada, 

devendo a Secretaria deste juízo expedir a respectiva 

certidão.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 974 e 1453 

da CNGC).Ademais, registro que “na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor”. Caso não haja defensor, intime-se 

via edital.Sem custas, comunique-se e intime-se, após arquive-se, com as 

formalidades de estilo.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.Às providências.Porto 

dos Gaúchos, 02 de julho de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto 

em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20823 Nr: 1096-93.2012.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezer Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8435/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de PROCESSO CRIME, 

registrado sob nº 1096-93.2012.811.0019, Código 20823 proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em face de ELIEZER MARTINS.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de ELIEZER MARTINS, já 

devidamente qualificado nos autos, tendo sido prolatada sentença 

condenatória no patamar de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de 

reclusão, regime semiaberto, bem como ao pagamento de 126 (cento e 

vinte e seis) dias-multa.

Irresignada, a i. Defesa técnica do acusado impetrou Habeas Corpus no E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, oportunidade em que concederam a 

ordem, declarando extinta a punibilidade do agente pela ocorrência da 

prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Considerando os termos contidos no julgamento da aludida ação, 

DETERMINO que sejam cientificados o acusado Eliezer Martins e o 

Ministério Público nas formas e meios legais. Após, ARQUIVE-SE estes 

autos, inclusive a Guia de Execução Penal expedida com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos, 02 de julho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42870 Nr: 1762-84.2018.811.0019

 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: Paulo Ricardo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tamara Soares de Souza - 

OAB:24002/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista a relevância dada pelo ordenamento jurídico à 

tutela dos direitos da criança e do adolescente, e por tudo que dos autos 

consta, acolho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, razão pela qual DEFIRO a expedição do respectivo alvará, devendo, 

entretanto, ser observada rigorosamente a Portaria nº 006/2013-DF, 

principalmente no que concerne a permanência de menores de 18 anos, 

desacompanhados dos pais, responsável legal ou pessoa maior por eles 

expressamente autorizados, bem como a proibição de venda de bebidas 

alcoólicas para menores, nos termos do Capítulo III, artigos 5º, incisos I, II e 

III, § 1º e 6º e 7º, bem como nos termos do Capítulo VII, art. 14, §1º e art. 

15.Vale consignar, ainda, que em caso de descumprimento desta 

determinação judicial o requerente poderá incidir nas sanções previstas 

na portaria nº 006/2013/DF e no Estatuto da Criança e do Adolescente.Por 

derradeiro, compete aos organizadores do evento, ao Conselho Tutelar da 

Comarca, bem como a Prefeitura de Novo Horizonte/MT, fiscalizarem em 

sua plenitude o cumprimento do presente Alvará, e da Portaria do Juízo, 

sob pena de cassação do referido Alvará, sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções administrativas e penais, devendo, portanto serem 

notificados para comparecer no evento em questão, para a correta 

fiscalização acima determinada.Expeça-se o competente Alvará, devendo 

também acompanhar cópia da Portaria nº 006/2013-DF.Comunique-se o 

Conselho Tutelar e a Prefeitura Municipal de Porto dos 

Gaúchos/MT.Oficie-se a Polícia Civil e Militar, para que tomem 

conhecimento do evento, bem como prestarem informações necessárias a 

seus organizadores e realizar a fiscalização das condições de 

segurança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21199 Nr: 242-65.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronice Budke-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kadmo Indústria de Calçados Ltda-ME, Banco 

do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente acerca da correspondência 

devolvida(verso fl.119), para que manifeste o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33885 Nr: 656-24.2017.811.0019

 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: Ercília Araújo Coelho, Otaviano Silva Coelho "Espólio" 

representado por Edileusa Araújo Coelho Antunes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimag-Guimarães Máquinas Agrícolas Ltda, 

representada por Eloir José Sabbi e José Augusto Severino Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alberto Rocha 

Gonçalves - OAB:PR-42330, Melina Girardi Fachin - OAB:4356/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ROGERIO DOS REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617

 Vistos em correição.

Trata-se de petitório de ref. 139, no qual a parte autora requereu a 

dispensa da participação na audiência de instrução da Sra. Ercília Araújo 

Coelho, tendo em vista de graves problemas de saúde, comprovados 

através de laudo médico juntado aos autos, além de residir na cidade de 

Pedra Preta/MT; bem como a oitiva de Sra. Edileusa Araújo Coelho ser 

realizada por videoconferência ou que seja inquerida por meio de carta 

precatória, em virtude de possuir mais de sessenta anos e também residir 

na cidade de Pedra Preta/MT.

Analisando atentamente a situação, entendo que os requerimentos 

supramencionados devem ser deferidos, isso porque a Cidade na qual 

residem as requerentes de fato é muito distante desta Comarca, e a vinda 

da Sra. Ercília Araújo Coelho poderia agravar sua saúde; da mesma forma, 

o comparecimento da sr. Sra. Edileusa Araújo Coelho traria um desgaste 

físico, que também poderia acarretar sérios problemas de saúde.

Dessa forma, determino a dispensa da participação da Sra. Ercília Araújo 

Coelho em audiência de instrução e julgamento, e a expedição de carta 

precatória para a oitiva da Sra. Edileusa Araújo Coelho na comarca onde 

reside atualmente.

Outrossim, a audiência designada para 17/07/2018, às 13:30 será mantida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22331 Nr: 379-13.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Velozo Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos registrados sob n.º 

379-13.2014.811.0019, código 22331.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

proposta por MOACIR VELOZO JÚNIOR em face da FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO.

À ref. 34 consta o respectivo RPV expedido. Intimado, o exequente 

pugnou pela extinção do feito, diante da quitação integral do débito.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade. Ademais, 

acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente, havendo notícias que o pagamento foi 

efetivado, e nada sendo postulado nos presentes autos desde a data em 

que ocorreu a expedição, tem-se como imperioso o reconhecimento de 

extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, a presente 

execução proposta em face do Estado, nos termos do que dispõe o art. 

924, II, do CPC/15.

 4. Disposições Finais

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e, não aportando aos autos 

requerimentos pendentes de deliberação, sendo certificado o trânsito em 

julgado, fica desde já autorizado o arquivamento do feito, com as baixas e 

anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22921 Nr: 732-53.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Tendo em vista a manifestação do exequente na ref. 71, informando que 

desconhece outros bens passiveis de penhora em nome do executado, 

DETERMINO a suspensão do processo pelo prazo de no máximo 01 (um) 

ano, com fundamento no art. 921, inciso III e § 1º, do CPC.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente para indicar bens 

à penhora, sob pena de extinção do processo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27218 Nr: 1312-49.2015.811.0019

 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: Olavo Demari Webber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Octaviani, Sandra Aparecida da Silva 

Octaviani, Zelinda Zago Otaviani, Laerte Otaviani, Divanir Geralda Ferreira 

Otaviani, Laurentino Octaviani, Rita Amélia Geraldo Octaviani, Neide 

Otaviani, Nilson Otaviani, Aparecida Cardoso Pontes Octaviani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6116-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, conforme requerido à ref. 98.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

 Após o transcurso do prazo, intime-se a parte autora.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41978 Nr: 1266-55.2018.811.0019

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenor Ebert, Marleni Maria Bordignon Ebert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélica Ilda Ikert, Artur Ikert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES 

DE SA - OAB:8.376/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Disarz - OAB:34333/PR

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER proposta por VALDENOR EBERT e MARLENI MARIA 

BORDIGNON EBERT em desfavor da HÉLICA ILDA IKERT e ARTUR IKERT, 

devidamente qualificados nos autos.

Recebida a petição inicial (ref. 5), as partes requereram a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, diante das tentativas de 

negociações que estão sendo realizadas por eles de forma 

extraprocessual (ref. 10).

É o relatório do necessário.

Considerando que nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo 

Civil “suspende-se o processo: (…) pela convenção das partes”, DEFIRO 

o pedido formulado por VALDENOR EBERT, MARLENI MARIA BORDIGNON 

EBERT, HÉLICA ILDA IKERT e ARTUR IKERT, de modo que DETERMINO que 

os autos aguardem em arquivo provisório pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.

Transcorrido o prazo concedido sem qualquer notícia acerca da 

composição, INTIME-SE as partes conforme deliberado na decisão de ref. 

5.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39643 Nr: 87-86.2018.811.0019

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelina Candida Beal Cagnini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Não havendo óbice ao pleito de ref. 40, DEFIRO o pedido de suspensão do 

processo pelo período de 30 (trinta) dias, findo qual deve a parte 

exequente ser intimada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36259 Nr: 1709-40.2017.811.0019

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Bonfim Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:OAB/PR-56.918, Rodrigo Frassetto Goes - 

OAB:17981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de petitório em que a parte autora pugna pela baixa na restrição 

realizada junto ao Sistema Renajud, em virtude de tentativa de acordo 

extrajudicial que está sendo realizada com a parte contrária.

Assim sendo, DEFIRO o pleito da parte autora, para, se houver alguma 

restrição no veículo objeto da presente ação designada por este juízo, 

DETERMINAR ao Gestor da Secretaria da Vara única que proceda a 

imediata baixa do gravame realizado junto ao Sistema Renajud.

Determino ainda, a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias. Proceda-se ao arquivamento provisório dos autos.

Atente-se o Sr. Gestor acerca da alteração dos atuais procuradores da 

parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28106 Nr: 330-98.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Caubelli, Sebastião Caubelli 

Martins, Rosalvo Cunha Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20763, WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - OAB:20763/O

 Intimo a defesa da expedição de carta precatória para inquirir as 

testemunhas arroladas pela mesma, na comarca de Juara- MT. Ainda, 

certifico a expedição de carta precatória para comarca de Juara com 

intuito de intimar os denunciados acerca da audiência de instrução que se 

realizará nesta comarca, bem como, da audiência de interrogatório que foi 

deprecada para Juara-MT. Por último, intimo da expedição de carta 

precatória para comarca de Cotriguaçu-MT para oitiva de testemunha 

arrolada pela acusação.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36040 Nr: 2124-05.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Luciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Florêncio Barros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente, via remessa dos autos, para manifestar acerca 

dos documentos de fl. 29, bem como requerer o que entender por direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 1685-28.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Sousa Meneses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Fl. 45: A parte exequente requer a penhora dos veículos objeto de 

restrição de transferência realizada pelo magistrado anterior (fl.39).

 Ocorre que, cuida-se de veículos alienados fiduciariamente, inviabilizando 

a penhora e avaliação requerida pela exequente. Consoante extratos do 

RENAJUD às fls. 40/41, referidos veículos estão alienados fiduciariamente 

em favor do Banco do Brasil S/A e Consórcio Sicredi Ltda.

 Na alienação fiduciária, o bem dado em garantia é de propriedade do 

fiduciante, cabendo ao fiduciário somente a posse direta, enquanto não 

quitada integralmente a dívida. Por esta razão é incompatível a constrição 

judicial sobre bens alienados fiduciariamente, vez que a penhora, nas 

ações executivas, deve recair sobre bens e direitos titularizados pelo 

executado.

 Desse modo, indefiro o pedido de fl. 45.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que entender de direito para fins de prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15428 Nr: 1542-78.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helenita Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por HELENITA MARIA 

DA SILVA, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e do 

respectivo Alvará de liberação do valor (fls. 159/160).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 19/12/2017, conforme 

manifestação da causídica aposta à fl. 160.

Em contínuo, a parte autora declarou o recebimento da parte que lhe cabia, 

e que não restava mais nada a receber (fl. 164).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 
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anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35931 Nr: 2057-40.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinaura Luz Maciel Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de Execução Fiscal, nos moldes da Lei nº 6.830/80 

proposta pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de Dinaura Luz 

Maciel Lopes.

 Infere-se dos autos que houve o recebimento da inicial, bem como seu 

processamento com a determinação da citação do executado (fls. 11/12), 

ao único endereço fornecido pelo autor.

 Nos moldes do art. 8, I, da Lei n. 6.830/80, foi expedida carta de citação 

em face do executado, todavia, restou infrutífera, como se observa a 

certidão de fl. 25.

Foi querida uma nova tentativa de citação da parte executada, em novo 

endereço, nos moldes do at. 8, III da Lei n. 6830/80, sendo deferida, 

ocasião que teve como resposta negativa, como se compreende ao 

documento de fl. 35.

Com isso, a parte autora requereu a realização de citação via mandado, 

por oficial de justiça, que fora deferido (fl. 40), a qual restou ineficaz, haja 

vista a executada ter se mudado desta Comarca, como se compreende a 

certidão de fl. 43.

 Em seguida, de plano, o autor atravessou petitório requerendo a citação 

por Edital, sem demonstrar ou requerer qualquer outra diligência no sentido 

de localizá-lo. (fl. 44).

Assim, indefiro o pedido de fl. 44, eis que não foram esgotados todos os 

meios hábeis para sua localização.

Vale lembrar que, existem outros instrumentos que possibilitam a pesquisa 

de endereço dos quais não se valeu a parte autora.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora via remessa dos autos, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço correto da 

executada para o deslinde do feito ou requeira o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intime-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134523 Nr: 1155-48.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraídes Pereira Luz ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de Execução Fiscal, nos moldes da Lei nº 6.830/80 

proposta pela Fazenda Pública Estadual em desfavor de Iraídes Pereira 

Luz - Me.

 Infere-se dos autos que houve o recebimento da inicial, bem como seu 

processamento com a determinação da citação do executado (fls. 08/09), 

ao único endereço fornecido pelo autor.

 Nos moldes do art. 8, I, da Lei n. 6.830/80, foi expedida carta de citação 

em face do executado, todavia, restou infrutífera, como se observa a 

certidão de fl. 11.

Requerida a citação por oficial de Justiça, teve por deferida pelo Juízo. 

Ocasião que a resposta também foi negativa, haja vista ter certificado que 

não localizou o endereço descrito, por motivo de insuficiência. (fl. 24).

Em seguida, de plano, o autor atravessou petitório requerendo a citação 

por Edital, sem demonstrar ou requerer qualquer outra diligência no sentido 

de localizá-lo. (fl. 26).

Assim, indefiro o pedido de fl. 26, eis que não foram esgotados todos os 

meios hábeis para sua localização.

Vale lembrar que, existem outros instrumentos que possibilitam a pesquisa 

de endereço dos quais não se valeu a parte autora.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora via remessa dos autos, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço correto da 

executada para o deslinde do feito ou requeira o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intime-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36594 Nr: 512-95.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42205 Nr: 2506-27.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A

 Decisão

Vistos, etc.

Interposta a apelação, para contrarrazões ao apelado, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do § 1º do art. 1010 e art. 183 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão remetam-se os autos ao e. 

TJMT, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140004 Nr: 2450-86.2017.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Junqueira Azevedo Netto, Renata Amendola 

Gurgel do Amaral Junqueira de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Dessa forma, entendo por bem REVOGAR a decisão liminar dos autos de 

cód. 140004, MANTENDO-SE a decisão liminar dos autos de cód. 141051, 

ante os fundamentos despendidos anteriormente, devendo ficar na posse 

do imóvel os representantes do Espólio de Sebastião Sousa Ribeiro 

(Aldenora da Conceição Ribeiro) e do Espólio de João Siqueira Ribeiro 

(Luis Pereira Ribeiro), até decisão em sentido diverso.Expeça-se Mandado 

de Reintegração de Posse aos autores dos autos de cód. 141051, uma 

vez que a decisão revogada fora cumprida mais recentemente, o que 

demonstra que não estão na posse da Fazenda 2 Irmãos. Determino o 
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apensamento de ambos os autos objetos da presente decisão (códigos 

140004 e 141051).Outrossim, quanto aos autos código n.º 140004, 

intime-se a parte autora para apresentação de impugnação à contestação 

no prazo legal.Cumpra-se.Intime-se.Às providências, expedindo-se o 

necessário em caráter de URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38816 Nr: 2553-35.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Fátima Maria dos Santos, Walquiria Sousa 

Santos, João Paulo Sousa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:15890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 Impulsiono o feito à matéria para imprensa para INTIMAÇÃO das partes, 

cientificando-as da data da Audiência de Instrução de Julgamento 

designada na decisão de fl. 188, tendo em vista que a mesma omitiu os 

dados da oralidade: DADOS DA AUDIÊNCIA: 30/10/2018, às 14h00min 

(MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37147 Nr: 1055-98.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Wilson Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 DIANTE DE TODO EXPOSTO, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia, para condenar o acusado FLÁVIO WILSON 

PEREIRA DE ARAÚJO, já qualificado, nas penas dos artigos. 129, §9º, do 

Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, c/c art. 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do artigo 387 do Código de 

Processo Penal. Nos termos dos artigos 292, 293 e 306 do CTB, aplico ao 

condenado a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor durante seis meses a contar da data do trânsito 

em julgado da sentença.Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para 

entregar em 48 horas, à autoridade judiciária a permissão para dirigir ou 

carteira de habilitação (art. 293, § 1º, do CTB). Reparação dos danos:O 

inciso IV, do artigo 387, do CPP possibilita que na sentença seja fixado o 

valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pelo ofendido em 

razão da infração penal. No entanto, a permissão legal não dispensa a 

existência de expresso pedido formulado pela vítima, bem como a 

comprovação dos prejuízos, sob o crivo do contraditório.Na hipótese, 

diante da ausência de pedidos formulados pelas vítimas e requerimento 

expresso na inicial acusatória, deixo de fixar o valor para a reparação dos 

prejuízos. Providências finais:Condeno o réu em custas processuais na 

forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.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)-Oficie-se ao Cartório 

Eleitoral desta comarca, informando a suspensão dos direitos políticos do 

condenado;3)- Comuniquem-se os órgãos de registros; 4)- Expeçam-se 

guias de execução penal;5)- após, não havendo pendência, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.6)- Oficie-se ao 

DETRAN sob a proibição do autor de obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor durante seis meses a contar da data do trânsito 

em julgado da sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38922 Nr: 2656-42.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Autos ID N.º 38922

Vistos.

Considerando a comunicação do D. Promotor de Justiça desta Comarca, 

por meio do Ofício n° 199/2018-PJSFA (anexo), informando sobre seu 

afastamento por razões de férias a serem usufruídas, no período 

compreendido entre 09 a 18 de abril de 2018, resta prejudicada a 

audiência anteriormente designada.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 28/11/2018, às 

16h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 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, 06 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24333 Nr: 245-84.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sinvaldo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 245-84.2007.811.0098

Código: 24333

Vistos.

Considerando a (s) Requisição (ões) de Pequeno Valor às fls. 172/173 e 

respectivo (s) ofício (s) do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

determino a devida vinculação e a expedição do respectivo alvará para 

levantamento dos valores.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe se foram 

resguardados os direitos de seu cliente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30812 Nr: 314-77.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 314-77.2011.811.0098

Código: 30812

Vistos.

Considerando a (s) Requisição (ões) de Pequeno Valor às fls. 107/108 e 

respectivo (s) ofício (s) do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

determino a devida vinculação e a expedição do respectivo alvará para 

levantamento dos valores.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe se foram 

resguardados os direitos de seu cliente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57227 Nr: 1406-51.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES nos termos do art. 487, I, CPC, 

os pedidos formulados na inicial, mantendo os alimentos em favor dos 

Requeridos, nos mesmos termos anteriormente fixados em sentença 

homologatória de fls. 20/21.Tendo em vista a nomeação de fl. 11, FIXO os 

honorários advocatícios, em favor da douta advogada Dra. Adrielle dos 

Santos Bachega – OAB/MT 15.192, no montante de 05 URH, tomando em 

conta a natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos, em 

referência ao item 18.1 da tabela XI da Ordem dos Advogados do 

Brasil.Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor da 

defensora dativa nomeada, contendo o valor atualizado dos honorários 

que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sobrestada a sua cobrança tendo em vista a concessão da 

justiça gratuita, outrora deferida (art. 98, §3º, CPC).Após, transitada em 

julgado, e satisfeitas as custas processuais, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de est i loPubl ique-seRegist re-se 

Intime-seCumpra-se.Porto Esperidião-MT, 11 de julho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 806-25.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ OLIVEIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a realização de perícia médica para avaliar a extensão do 

dano sofrido pela parte autora, para tanto, nomeio, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação 

de assistentes técnicos.Deverá a Secretaria agendar a data da perícia 

médica, bem como intimar o expert desta nomeação.Posteriormente, 

intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do §2º 

do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, 

todos do CPC...., e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Nesta 

hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do CPC: “§3o 

Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça.”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. Tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito deve ser expedido ofício e efetuados os demais atos 

necessários para o pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 11 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60773 Nr: 821-28.2017.811.0098

 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: Pamela Lorraine Magalhães de Lacerda, Rodolfo Camilo 

da Silva Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Lacerda Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues Ramos - 

OAB:17730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Olivâ de Santana - 

OAB:OAB/MT 13.109, WILLIAN CÉZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta.§ 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser 

fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o, 

e 536, § 1o. § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a 

multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo.§ 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz 

determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir 

a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da 

aplicação do § 2o. § 8o O representante judicial da parte não pode ser 

compelido a cumprir decisão em seu lugar. (destaquei).Neste caso, 

considerando a petição de fls. 146/148, informando a suposta resistência 

dos Requerentes quanto ao cumprimento da decisão em epígrafe, 

determino à parte Requerente que se abstenha de criar obstáculos ao 

devido cumprimento da decisão de fls. 96/97v, sob pena de imposição de 

multa diária, a qual fixo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite 

de 15 (quinze) dias, no caso de descumprimento.Todavia, advirto as 

partes para o cumprimento no estrito limite fixado na referida decisão, 

viabilizando o acesso (Requerentes) e quanto Requerido tão somente 

quanto ao procedimento de levantamento e registro, abstendo-se de 

efetuar retirada de bens independente do motivo, sob pena de 

descumpr imento de ordem jud ic ia l  e  suas  a lud idas 

consequências.Determino se necessário, a requisição de força policial 

para o devido cumprimento da ordem judicial proferida nos autos (fls. 

96/97v).Notifiquem-se os Requerentes para, querendo, apresentarem 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto Esperidião-MT, 11 de julho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30077 Nr: 1130-93.2010.811.0098

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NAAdS, HM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdFAdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Em face do exposto, com fulcro no art. 47 da lei 8.069/90, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de adoção de Neidiane Alves de Brito, filha 

biológica de Maria de Fátima Alves de Brito, em favor dos Requerentes, 

Sra. NEIDE APARECIDA ALVES DE SOUZA e Sr. HÉLIO MARÇAL.Consigno 

que a jovem adotada passará a chamar-se NEIDIANE ALVES MARÇAL, 

mantendo-se os mesmos números de CPF e documento de identidade, 

resguardando assim eventuais interesses de terceiros.Expeça-se 

mandado de cancelamento do assento de nascimento, ao Cartório de 

origem do registro de nascimento (fl.24), sendo que do respectivo ato de 

cancelamento não se emitirá certidões, conforme inteligência do art. 47 do 

ECA c/c art. 10, II do Código Civil.Transitada em julgado, expeça-se Ofício 

para o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca, por 

ser a atual residência dos requerentes, para confecção do respectivo 

Registro Civil, nos termos do art. 47 da Lei nº 8069/90.Tendo em vista a 

nomeação de fl. 64, FIXO os honorários advocatícios, em favor da douta 

advogada Dra. Adrielle dos Santos Bachega – OAB/MT 15.192, no 

montante de 05 URH, tomando em conta o tempo, a natureza da causa e 

do trabalho desempenhado nos autos, em referência ao item 5.1 da tabela 
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XI da Ordem dos Advogados do Brasil.Determino, por consequência, a 

expedição de certidão em favor da defensora dativa nomeada, contendo o 

valor atualizado dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso.Por fim, após, o cumprimento as determinações 

supra, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. Sem custas, na 

forma do §2º do art. 141 da lei 8.069/90.Ciência ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 12 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60581 Nr: 722-58.2017.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Azarite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.C.L.A.A Centro do Sudoeste de Mato 

Grotto - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5468/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, neste momento 

processual, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência lançado na inicial, 

sendo certo que a antecipação de tutela pode ser revista a qualquer 

tempo.Intime-se a embargada para, querendo, impugnar os presentes 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo impugnação, intime-se a 

embargante a fim de que se manifeste também no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, voltem-me conclusos.Int ime-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59311 Nr: 1482-41.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A Centro do Sudoeste de Mato Grotto - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Azarite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Plínio Samaclay de Lima 

Moran - OAB:5468

 Autos: 1482-41.2016.811.0098

Código: 59311

Apenso: 60581

Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida no feito em apenso.

Intime-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60685 Nr: 762-40.2017.811.0098

 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: Fransérgio de Souza Barbeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por vislumbrar afronta a direito líquido e certo da 

Impetrante, nos termos dos art. 5º, LXIX da Constituição Federal e artigo 1º 

da Lei 12.016/09, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, 

CONCEDO A SEGURANÇA ALMEJADA, para tornar sem efeitos o art. 5º, 

VII da lei 95/2017 ante sua flagrante afronta ao art. 37, XV da Constituição 

Federal, bem como DETERMINAR à autoridade coatora que proceda ao 

pagamento salarial do Impetrante, desde a edição da referida lei, no 

mesmo valor daqueles destinados aos cargos de nível superior, conforme 

art. 5º,VI da lei 090/2015, extinguindo o presente o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas e honorários 

advocatícios, consoante Súmula nº 512 do STF, Súmula 105 nº do STJ e 

art. 25 da Lei nº 12.060/2009.Transitada em julgado, anote-se e 

proceda-se a Secretaria desta Vara o arquivamento dos autos, com as 

baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57737 Nr: 322-78.2016.811.0098

 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: Fransérgio de Souza Barbeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.Quanto à 

pretendida alteração da sentença embargada se revela despicienda, pois 

se trata de modificação possível apenas por via do recurso 

adequado.Ademais, a suposta omissão alegada não merece guarida, haja 

vista que esta julgadora abordou a referida lei 90/2015 na sentença 

invectivada, todavia, não fez alusão especifica ao artigo 5º, tendo em 

vista que este não tem o condão de alterar a conclusão quando da 

abordagem geral da norma sobredita.Assim dispõe a lei 090/2015, 

acostada nos autos às fls. 250/251:Art. 5º- Ficam alterados os valores 

dos salários base dos cargos de acordo com os Anexos em que estão 

colocados, os quais passarão a ser os seguintes:[...]VI – Anexo VI: R$ 

3.116,45 (20 horas) R$ 4.674,68 (30 horas) R$ 6.232,91 (40 horas)

[...]Portanto, o artigo em epígrafe refere-se ao denominado anexo VI, 

entretanto os únicos documentos acostados aos autos, constando 

referido anexo VI, está à fl. 124 e aparentemente repetido à fl. 247, e 

neles não constam o cargo do Impetrante (Auditor Público Interno). Assim, 

não prosperam os fundamentos da parte embargante, haja vista que a 

omissão é inexistente e a referida lei 090/2015 foi devidamente analisada, 

conforme consta dos autos, e de forma sistêmica e não isoladamente 

como afirma o Embargante.Isto posto, ausentes as hipóteses legais que 

autorizariam provimento, REJEITO os presentes embargos de declaração, 

devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi 

lançado.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto 

Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56996 Nr: 1236-79.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENIR SOLDÁ, MARIA DOS SANTOS SOLDÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT, Nilton Borges 

Borgato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Inicialmente, DECRETO A REVELIA da Requerida que mesmo devidamente 

citada, deixou de contestar a presente demanda, todavia, deixo de aplicar 

os seus efeitos (art. 344 do CPC), tendo em vista tratar-se da Fazenda 

Pública e consequentemente de direitos indisponíveis, nos termos do art. 

345 do mesmo códex.Assim, consigno que doravante, a Requerida deverá 

ser intimada de todos os atos processuais.Verifica-se, as partes são 

legítimas, estão devidamente representadas e não há nulidades ou 

irregularidades a serem corrigidas.As provas que pretendem produzir já 

foram indicadas. Não havendo questões a serem decididas, declaro o feito 

saneado. Não obstante a importância dos documentos acostados aos 

autos, entendo necessário maior instrução probatória, razão pela qual não 
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vislumbro a possibilidade de julgamento antecipado da lide neste momento, 

portanto indefiro o pedido autoral de fl.44 neste sentido. Para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11_de SETEMBRO 

de 2018, às 13h30min, para depoimento pessoal das partes e inquirição de 

testemunhas.Quanto às testemunhas, o respectivo rol deverá ser 

apresentado no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência, ficando 

os causídicos responsáveis pela notificação/ciência das mesmas ou 

informar quanto a necessidade de intimação por esse juízo.Em 

cumprimento ao artigo 357 do CPC, fixo como pontos controvertidos a 

entrega do material de construção para a Requerida, bem como a 

responsabilização quanto a sua retirada indevida e não aplicação na 

referida construção. Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 09 de 

julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63531 Nr: 828-83.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Tendo em vista as alegações e documentos com a inicial, notadamente o 

tempo decorrido desde a separação de fato, a citação por edital é medida 

que se impõe, haja vista não poder exigir da Autora, in casu, maiores 

comprovações da impossibilidade de localização de possível endereço do 

Requerido.Contudo, diante da possibilidade de êxito na referida citação por 

edital, indefiro o pedido de dispensa da audiência conciliatória, posto que a 

finalidade desta não se resume apenas à reconciliação, nela poderá 

comparecer o Requerido e expressar concordância com a pretensão 

autoral, homenageando a celeridade e economia processual.Assim, 

designo audiência de conciliação para _30 de JULHO de 2018, às 

10h50min.Cite-se o Requerido, POR EDITAL, bem como, proceda-se a 

intimação das partes para comparecerem à audiência ora 

designada.Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir. A ausência injustificada é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º do 

CPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.O prazo 

para contestação de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência, caso infrutífera e ou frustrada (art. 335, I do 

CPC).A ausência de contestação implicará em revelia e aplicação de seus 

efeitos, nos moldes do art. 344 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58471 Nr: 808-63.2016.811.0098

 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: VAINA ABADIA DA SILVA MIRANDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MIRANDA ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do CPC e da Lei nº 1.060/50, no que couber, 

permitindo o exercício do direito constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Carta Magna.Indefiro o pedido 

de fls. 45-46, eis que trata-se de cumprimento de preceito legal, conforme 

inteligência do artigo 752, §2º do CPC.Preliminar da 

contestaçãoCompulsando os autos, verifico que o pleito da parte 

requerida (interditanda) merece acolhimento, haja vista que não consta 

dos termos e mídia da audiência, a devida entrevista minuciosa do 

interditando, nos termos do art. 751 do CPC.Portanto, designo audiência 

para o dia 11 de SETEMBRO de 2018, às 14h00min, para realização da 

entrevista do (a) Interditando (a).Quanto ao pedido de revogação da 

decisão que deferiu a curatela provisória, a priori, não vislumbro nos autos 

(contestação) elementos suficientes a justificar o pleito, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de revogação, sendo certo que a tutela pode ser 

revista a qualquer tempo no andamento do processo (art. 296 do CPC).Da 

períciaNos termos do artigo 753 do Código de Processo Civil, bem como o 

requerimento das partes, DEFIRO o pedido de prova pericial, para tanto, 

determino que a equipe multidisciplinar deste juízo, realize avaliação da 

capacidade da interditanda, no prazo de 20 (vinte) dias. Atentem-se os 

especialistas da equipe, aos quesitos apresentados às fls. 58.Contudo, 

deverão os experts, complementarem detalhadamente o laudo com outras 

informações pertinentes, próprias do caso, principalmente quanto à 

incapacidade e seus respectivos limites.A perícia ora deferida não obsta a 

produção de outras provas, se necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 11 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26165 Nr: 531-62.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alzira Maria Theophilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:MT-2515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Viegas de 

Oliveira - OAB:1378955

 Autos: 531-62.2007.811.0098

Código: 26165

Vistos.

Considerando a (s) Requisição (ões) de Pequeno Valor às fls. 145/146 e 

respectivo (s) ofício (s) do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

determino a devida vinculação e a expedição do respectivo alvará para 

levantamento dos valores.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe se foram 

resguardados os direitos de seu cliente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31258 Nr: 754-73.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilia Aparecida de Morais Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 754-73.2011.811.0098

Código: 31258

Vistos.

Considerando a (s) Requisição (ões) de Pequeno Valor às fls. 118/119 e 

respectivo (s) ofício (s) do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

determino a devida vinculação e a expedição do respectivo alvará para 

levantamento dos valores.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe se foram 

resguardados os direitos de seu cliente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 30976 Nr: 478-42.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valmir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 478-42.2011.811.0098

Código: 30976

Vistos.

Considerando a (s) Requisição (ões) de Pequeno Valor às fls. 144/145 e 

respectivo (s) ofício (s) do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

determino a devida vinculação e a expedição do respectivo alvará para 

levantamento dos valores.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe se foram 

resguardados os direitos de seu cliente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24852 Nr: 51-21.2006.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Martinho Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Autos: 51-21.2006.811.0098

Código: 24852

Vistos.

Considerando a (s) Requisição (ões) de Pequeno Valor às fls. 182/183 e 

respectivo (s) ofício (s) do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

determino a devida vinculação e a expedição do respectivo alvará para 

levantamento dos valores.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe se foram 

resguardados os direitos de seu cliente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50275 Nr: 87-53.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Beltramini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 87-53.2012.811.0098

Código: 50275

Vistos.

Considerando a (s) Requisição (ões) de Pequeno Valor às fls. 132/133 e 

respectivo (s) ofício (s) do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

determino a devida vinculação e a expedição do respectivo alvará para 

levantamento dos valores.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe se foram 

resguardados os direitos de seu cliente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29349 Nr: 399-97.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelina Pedraça Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 399-97.2010.811.0098

Código: 29349

Vistos.

Considerando a (s) Requisição (ões) de Pequeno Valor às fls. 128/129 e 

respectivo (s) ofício (s) do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

determino a devida vinculação e a expedição do respectivo alvará para 

levantamento dos valores.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe se foram 

resguardados os direitos de seu cliente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28233 Nr: 331-84.2009.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Helvécio Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 331-84.2009.811.0098

Código: 28233

Vistos.

Considerando o (s) ofício (s) de fls. 168/169, determino a devida 

vinculação e após a expedição do respectivo alvará para levantamento 

dos valores.

Após intime-se a patrona da parte autora para que informe se foram 

resguardados os direitos de seu cliente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29299 Nr: 348-86.2010.811.0098

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS, FdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de investigação 

de paternidade, nos termos do art. 487, I do CPC, declarando o Sr. 

LOURIVAL CUNHA DA SILVA, como pai biológico da menor CRISTYELLE 

NASCIMENTO DA SILVA, a qual continuará a utilizar o mesmo 

nome.DETERMINO, seja efetuada gratuitamente, a devida alteração no 

registro de nascimento da menor impúbere junto ao Cartório de Registro 

Civil da Comarca de Porto Esperidião (Cartório do 2º ofício de Paz e 

Notas), para a devida inclusão do nome do genitor, bem como o 

patronímico paterno, e dos respectivos avós paternos, expeça-se o 

respectivo mandado de averbação, conforme.Considerando a nomeação 

de fls. 53, fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. FRANSERGIO 
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DE SOUZA BARBEIRO – OAB/MT 10362-B, no equivalente a 03 (três) URH, 

considerando a natureza da causa e do trabalho desempenhado nos 

autos pelo referido profissional, tendo como referência a tabela XI da 

OAB/MT.Expeça-se a certidão de certidão em favor do causídico, 

contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Sem condenação em custas e 

despesas processuais em face da Gratuidade da Justiça. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido e não havendo nenhuma pendência, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Notifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião 

MT, 03 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53812 Nr: 359-76.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO C. BASSANI - ME, Renato Carlos Bassani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por tudo que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, quanto a anulação dos 

lançamentos tributários referente ao ICMS imputado à parte Autora, e 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora em custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

causa, nos termos do artigo 85 do CPC.Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa e anotações de 

praxe.Publ ique-se.  Regis t re-se. In t imem-se.  Cumpra-se.Por to 

Esperidião-MT, 25 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63618 Nr: 880-79.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 880-79..2018.811.0098

Código: 63618

Vistos.

Tendo em vista que, a priori, estão presentes os requisitos dos artigos 319 

e 320, afastada a aplicação do art. 330, todos do Código de Processo 

Civil, recebo a inicial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma dos artigos 98 e 99 do 

CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

CITE-SE a autarquia requerida, no endereço informado pela parte autora, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, as advertências a que 

faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 28 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63587 Nr: 858-21.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA GONCALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 858-21.2018.811.0098

Código: 63587

Vistos.

Tendo em vista que, a priori, estão presentes os requisitos dos artigos 319 

e 320, afastada a aplicação do art. 330, todos do Código de Processo 

Civil, recebo a inicial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma dos artigos 98 e 99 do 

CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

CITE-SE a autarquia requerida, no endereço informado pela parte autora, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, as advertências a que 

faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 28 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63440 Nr: 761-21.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKPP, VHPP, Janaina Pedraça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 761-21.2018.811.0098

Código: 63440

Vistos.

Tendo em vista que, a priori, estão presentes os requisitos dos artigos 319 

e 320, afastada a aplicação do art. 330, todos do Código de Processo 

Civil, recebo a inicial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma dos artigos 98 e 99 do 

CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

CITE-SE a autarquia requerida, no endereço informado pela parte autora, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, as advertências a que 

faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 28 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63625 Nr: 887-71.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 887-71.2018.811.0098
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Código: 63625

Vistos.

Compulsando os autos, verifico a ausência do pedido e respectivo 

procedimento quanto aos requisitos para eventual gratuidade da justiça 

nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, bem como não consta o 

comprovante de recolhimento das custas de distribuição.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que emende a 

inicial com o preenchimento das condições para pleitear a justiça gratuita 

ou comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do Provimento nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 28 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63624 Nr: 886-86.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMdP, CMdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Designo audiência de conciliação para o dia 20 de AGOSTO de 2018, 

às 10h50min.FIXO os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo, o que atualmente corresponde à quantia de R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), em favor do Requerente PAULO 

HENRIQUE MARTINS DE PAULA, devidos a partir da citação, a serem 

pagos todo dia 10 (dez) de cada mês, haja vista, a priori, prova suficiente 

da paternidade (fl. 25/27).Cite-se o Requerido para que comparecer à 

audiência ora designada, acompanhado de seu advogado, consigno que a 

citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 15 (quinze) dias da 

data em que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o 

art. 695 do Código de Processo Civil, bem como, querendo, apresentar 

contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias conforme art. 335, CPC, 

fazendo-se constar as advertências a que faz menção o art. 344, do CPC, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º do CPC.Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 

334 do NCPC.Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344).Ressalta-se, o mandado não se fará acompanhar da 

petição inicial (art. 695, § 1º CPC).Notifique-se o Ministério Público para o 

devido custos legis.Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 28 de 

Junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63519 Nr: 819-24.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HF, MdLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Não visualizo, ab initio, os requisitos necessários à concessão da 

assistência judiciária nos moldes pleiteados pelo Requerente, bem como 

seu recolhimento no final do processo.Como é cediço, para ser 

beneficiado com a assistência judicial gratuita, deve a pessoa comprovar 

o estado de pobreza em sua acepção jurídica.Ademais, as circunstâncias 

que envolvem a lide não autorizam a conclusão de que a parte autora 

esteja na condição de necessitado, ou seja, em situação econômica que 

não lhe permita arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, posto que possui trabalho e renda estável e 

não fez prova de condição adversa que gere o comprometimento de seu 

rendimento. Portanto, tendo em vista a ausência de elementos suficientes 

que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, bem como seu recolhimento no final 

do processo.Não obstante, em obediência ao princípio da celeridade e 

economia processual, tendo em vista a natureza da demanda, a qual 

poderá atingir diretamente a esfera jurídica da genitora, detentora da 

guarda definitiva conforme sentença homologatória (fls.20/20v), 

necessária a inclusão desta no polo passivo da causa, e não apenas 

como interessada.Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para, querendo, comprovar o recolhimento das custas de distribuição, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do Provimento nº 82/2014-CGJ e art. 485 

do CPC, bem como promover a emenda da inicial com a inclusão da 

genitora/guardiã de direito no polo passivo da demanda.Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29754 Nr: 806-06.2010.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 806-06.2010.811.0098

Código: 29754

Vistos.

Certifique-se a Secretaria quanto ao cumprimento do respectivo mandado 

de prisão.

Após, notifique-se a parte autora para manifestar-se quanto ao eventual 

cumprimento da obrigação, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63617 Nr: 879-94.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosely Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA REZENDE SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 879-94.2018.811.0098

Código: 63617

Vistos.

Inicialmente, recebo a exordial, tendo em vista estarem presentes todos os 

requisitos exigidos em Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil.

 Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do CPC e da Lei nº 1.060/50, no que couber, 

permitindo o exercício do direito constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Carta Magna.

Designo audiência de conciliação para o dia 20 de AGOSTO de 2018, às 

11h10min.

CITE-SE a parte Requerida, para comparecer à audiência ora designada, 

nos termos do art. 334 CPC, bem como, querendo, apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, com as 

advertências quanto à revelia, art. 344 do CPC.

Caso não haja interesse na realização da audiência conciliatória, deverá a 

parte requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar-se nos autos 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC.
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Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 09 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29975 Nr: 1028-71.2010.811.0098

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBL, JVL, TCML, SBLS, JBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Victor Ladeia - 

OAB:OAB/MT 23.129, José Vieira da Silva Filho - OAB:4478/MT, 

Kamilla Ladeia Segatto - OAB:OAB/MT 19.908, Leandro Ladeia 

Segatto - OAB:29975, Otavio Simplício Khun - OAB:14238, RONALDO 

JOSÉ BRESCIANI - OAB:

 ...Assim, tendo em vista a relevância e peculiaridades do feito, ante a 

gratuidade de justiça deferida, determino à Secretaria deste juízo, que 

oficie os laboratórios abaixo relacionados, para apresentarem orçamento 

para acompanhamento da exumação e realização do teste de DNA com os 

materiais do de cujus, a saber:•Laboratório EXAME, Praça Conde 

Azambuja, 37, Centro, (65)3052-0050, Cuiabá-MT, CEP 78005-090; 

•Laboratório SÃO THOMÉ, Rua Oriente Tenuta, 52, Consil, (65)3642-0000, 

Cuiabá-MT, CEP 78048-730;•Laboratório CARLOS CHAGAS, Praça do 

Seminário, 229, Dom Aquino, (65)3901-4700, Cuiabá-MT, CEP 

78010-080;Consigno que os orçamentos deverão ser apresentados no 

prazo de 15 (quinze) dias.Deverá a Secretaria proceder a confirmação 

dos endereços em epígrafe, bem como, fica autorizada a contatar outros 

laboratórios, no caso de algum deles estar impossibilitado em realizar o 

aludido trabalho/teste DNA, ou não responda no prazo determinado, 

independente de nova conclusão.Destarte, não obstante a gratuidade da 

justiça deferida nos autos, as custas processuais, inclusive o teste DNA, 

serão suportadas pela parte sucumbente na demanda, nos termos da 

inteligência do artigo 98, do Código de Processo Civil.Juntado os 

orçamentos, façam-se concluso para análise e deliberações.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Porto Esperidião-MT, 11 de julho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28214 Nr: 309-26.2009.811.0098

 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: NdSB, GFdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Fransérgio de Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B, 

Miguel de Carvalho Franco - OAB:MT / 3.498 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 309-26.2009.811.0098

Código: 28214

Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida no feito em apenso.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30807 Nr: 309-55.2011.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ...Quanto aos alimentosIndefiro o pedido de prisão civil para o caso de 

não pagamento dos alimentos, haja vista que no presente caso, não é 

cabível este procedimento por tratar-se de valores referente a período 

superior às três últimas parcelas, contrariando o dispositivo legal inserto 

no art. 528, § 7º do Código de Processo Civil.Assim, Intime-se a parte 

requerida/executada pessoalmente no endereço informado nos autos para 

pagar o débito em 03 (três) dias, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que somente a comprovação 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.No caso de o executado não cumprir as determinações em 

epígrafe, determino que seja realizado a atualização do débito alimentar, 

pelo Contador deste juízo, e o protesto do pronunciamento judicial, 

aplicando-se, no que couber, as disposições do artigo 517 e artigo 528, 

§1º, ambos do Código de Processo Civil.Não havendo o pagamento, nem 

escusa, no prazo fixado, de imediato proceda-se com a penhora e 

avaliação de bens, conforme dispõe o art. 829 do Código de Processo 

Civil, quanto às prestações vencidas anteriores ao pedido de cumprimento 

de sentença e as que vencerem no curso do processo executivo.Se for 

penhorado bem imóvel, intime-se igualmente o cônjuge do devedor, se 

casado. Após, sendo o caso, registre-se a penhora no Cartório de 

Registro de Imóveis, intimando-se a exequente para retirar o mandado de 

inscrição, ex vi art. 844 do Código Processo Civil. Se o devedor, ao 

nomear os bens à penhora, atribuir valor aos bens e o credor concordar, 

nos termos do art. 871, I, Código de Processo Civil, não se procederá à 

avaliação por avaliador.Após, não sendo encontrado bens penhoráveis, 

intime-se a parte exequente para que aponte bens passíveis de penhora, 

no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 09 

de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56623 Nr: 1036-72.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. B. Pinheiro & CIA LTDA- ME, Flávio Azarite, 

Luis Carlos Azarite, LUCAS BATISTA PINHEIRO, LUIZ CARLOS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1036-72.2015.811.0098

Código: 56623

Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida no feito em apenso (58509).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58509 Nr: 832-91.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Azarite, Luiz Carlos Azarite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joder Bessa e Silva - 

OAB:17779, Juliana Rodrigues Bessa - OAB:18.278, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171
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 Autos: 832-91.2016.811.0098

Código: 58509

Vistos.

Compulsando os autos, ante as manifestações das partes, verifico que o 

presente caso prescinde de atual avaliação do imóvel dado em garantia, 

para posterior julgamento seguro dos presentes embargos, não obstante o 

pedido da Embargada para o julgamento antecipado da lide, após relatar 

não possuir provas a produzir.

Considerando o desinteresse da Embargada na audiência de conciliação, 

indefiro o pedido da Embargante, portanto deixo de designá-la, 

consignando que a autocomposição poderá ocorrer a qualquer momento 

do processo, em juízo ou fora dele.

Assim, determino a realização de avaliação in locu, do imóvel objeto da 

matricula 936, constante da fl. 27, dado em garantia da dívida, a ser 

realizada por oficial de justiça deste Juízo, cujo laudo deverá ser juntado 

aos autos, no prazo razoável de 20 (vinte) dias.

Consigno que as custas e diligências do oficial de justiça para a referida 

avaliação, serão suportadas pela Embargante, a serem recolhidas no 

prazo de 10 (dez) dias após sua intimação, sob pena de preclusão.

Após, concluso para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58606 Nr: 904-78.2016.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Muniz Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Judith da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélia Felipe dos Santos - 

OAB:MT/10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, JULGANDO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo 

judicial embasado no Cheque que instrui a inicial, na forma do art. 702, § 

8º, do Código de Processo Civil, aplicando-se correção monetária pelo 

IGPM/FGV, a partir do vencimento do título de crédito em 30/01/2012, e 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, conforme ora fixado, nos termos do art. 85, §2º, do Novo Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, nada sendo requerido no prazo 

legal, arquivem-se os autos, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido da parte interessada.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55905 Nr: 541-28.2015.811.0098

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bossolani Materiais para Construção LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. A. DOS SANTOS - ME, ORIVALDA ALVES 

DOS SANTOS, ELISEU DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 541-28.2015.811.0098

Código: 55905

Vistos.

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, ajuíza Ação 

Cautelar com pedido de liminar para sustação de protesto, em face de 

O.A. DOS SANTOS ME, ORIVALDA ALVES DOS SANTOS e ELISEU DA 

SILVA BATISA, todos devidamente qualificados.

Aduz na inicial que não houve o cumprimento do negócio pactuado 

(serviços de arquitetura e projetos) por parte da Requerida, que os títulos 

foram emitidos como caução.

Liminar deferida conforme consta de fls. 67-70.

Contestação apresentada nos autos, com documentos, conforme 

fls.90-142.

Impugnação à contestação às fls. 156-158.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

As partes são legítimas e estão regulamente representadas.

 Não havendo nulidades ou preliminares a serem apreciadas, declaro o 

feito saneado.

 Na forma do artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, as questões 

de fato e de direito relevantes são atinentes a exigibilidade ou não da 

obrigação estampada no título protestado, para tanto fixo como ponto 

controvertido a ser provado pelas partes, a existência ou não do negócio 

jurídico entre as partes e se houve ou não a respectiva prestação de 

serviços pela parte requerida.

No que diz respeito à distribuição do ônus da prova, tenho que deva se 

dar conforme o art. 373 do Código de Processo Civil.

Cientifiquem as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos, ou solicitar ajustes, sob pena de a decisão 

torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].

Decorrido o prazo em epígrafe, estabilizada a decisão, intimem-se as 

partes para especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão e indeferimento, no prazo de 15 

(quinze) dias.

No mais, por ora, mantenho a liminar deferida nos autos, nos termos e 

pelas razões de fato e de direito nela apresentada.

Após, concluso para designação de audiência ou julgamento, conforme 

necessidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59456 Nr: 1574-19.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R TARACIUK COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL nos termos do art. 321, do CPC, 

declarando a prescrição do crédito tributário e respectivo título executivo – 

CDA 20141709 e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente 

execução, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), com fulcro no 

artigo 174 do Código Tributário Nacional, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 925 do CPC.Transitando em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57040 Nr: 1272-24.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, 

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630, RODOLFO MARCONI 

AMARAL - OAB:21464/O - MT, Valeria Aparecida Soldá de Lima - 

OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o Requerido a implantar o benefício “auxílio-reclusão” em favor 

dos requerentes, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, retroativos ao 

indeferimento administrativo, ou seja, em 03/09/2015 à fl. 26, até a data da 
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soltura do segurado ou aquela em que os requerentes extrapolarem o 

limite etário legalmente previsto.Tendo em vista a natureza alimentar do 

benefício ora concedido, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, nos termos do 

art. 300 do CPC, para o fim específico de determinar a sua implantação em 

favor dos autores, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência, sem prejuízo de fixação ulterior de multa diária, 

em caso de descumprimento.A correção monetária deve ser aplicada 

desde quando devida cada parcela e juros moratórios contando-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores, conforme 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei 

n. 11.960, de 2009, a partir da sua vigência. A título de honorários 

advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC.Sem custas 

processuais.Deixo de submeter a presente sentença ao reexame 

necessário, por não ultrapassar o valor da alçada.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto 

Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63714 Nr: 930-08.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOMAR FREITAS LEAL, NILSON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 930-08.2018.811.0098

Código: 63714

Vistos.

CITEM-SE os devedores, via correio, nos endereços apontados pela parte 

exequente em petição retro, para pagar em 03 (três) dias, o valor integral 

da dívida (art. 829 do CPC) ou, querendo, opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data de 

juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II do CPC) e artigos 914 

e 915 também do CPC.

Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando o 

executado a respeito dos atos processuais praticados, conforme art. 154, 

V, art. 841 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte executada para que, no prazo para embargos, caso 

queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 

916 do CPC).

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º do CPC).

Intime-se o Exequente para recolher a diligência do Oficial de Justiça em 

30 (trinta) dias.

Caso o Oficial de Justiça não encontre o executado, desde já DEFIRO o 

arresto de bens quantos bastem para garantir a execução.

Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto proceda-se o 

meirinho com as diligências insculpidas no art. 830, §1º do CPC.

Inexistindo bens a serem penhorados, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58233 Nr: 665-74.2016.811.0098

 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: GEOVANA GREVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Borges Borgato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por vislumbrar afronta a direito líquido e certo da 

Impetrante, nos termos dos art. 5º, LXIX da Constituição Federal e artigo 1º 

da Lei 12.016/09, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, 

CONCEDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA ALMEJADA, confirmando a 

liminar deferida, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos do art. 

5º do Decreto Municipal nº 656/2016 que contingenciou o incentivo 

financeiro da impetrante criado pela Lei Municipal nº 454/2009.Sem custas 

e honorários advocatícios, consoante Súmula nº 512 do STF, Súmula 105 

nº do STJ e art. 25 da Lei nº 12.060/2009.Transitada em julgado, anote-se 

e proceda-se a Secretaria desta Vara o arquivamento dos autos, com as 

baixas e cautelas de estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63761 Nr: 955-21.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Martins Deusdará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previ Porto - Fundo Municipal de Previdencia 

Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , .Com relação ao pedido de tutela de urgência, por ora, INDEFIRO-O, 

porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais 

(art. 300, do CPC).Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima facie” 

o “fumus boni juris” do direito da parte autora recomendando-se aguardar 

o contraditório.Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito do 

requerente, ao menos nessa fase processual, bem como não está 

comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a 

existência de prova que não enfrente qualquer discussão, bem como a 

demonstração da urgência (perigo na demora), fundada no dano 

irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos. Na 

espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do CPC, não está provado 

de forma irrefutável, havendo necessidade de melhor elucidação dos 

fatos. Logo, não se mostra cabível antecipar os efeitos da tutela de 

urgência, em especial por ser imprescindível garantir o exercício mínimo do 

direito ao contraditório. Indefiro, pois o pedido liminar inaudita altera pars, 

sendo certo a tutela, na forma do “art. 296, do CPC, poderá ser apreciada 

e modificada a qualquer tempo. [...]” Da designação de audiência de 

conciliação e mediação.Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.CITE-SE a autarquia requerida mediante remessa 

eletrônica dos autos, no endereço da inicial, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 09 de julho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57168 Nr: 1363-17.2015.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Porto Esperidião - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o presente embargos à execução, 

para o fim de determinar a inexigibilidade da multa diária constante do titulo 

executivo (TAC 001/2014), e por consequência JULGO EXTINTA a ação 

de execução em apenso, por cumprimento da obrigação, forte no artigo 

924, II do CPC.Sem condenações em custas e sucumbência, tendo em 

vista a peculiaridade da demanda, bem como as partes envolvidas, 

ressaltando novamente o interesse público.Transitada em julgado, junte-se 

cópia desta sentença aos autos principais, após, arquivem-se com as 

anotações e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29755 Nr: 807-88.2010.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes aos devedores. Considerando que a 

pesquisa realizada restou infrutífera quanto a valores em conta e/ou 

aplicações financeiras de titularidade do CNPJ/CPF informado (doc. 

Anexo), sendo localizado valor irrisório/insuficiente. Intime-se o 

Exequente, para que no prazo de 15(quinze) dias, manifeste-se sobre o 

que entender de direito, em especial acerca do prosseguimento do feito 

mediante a indicação de bens passíveis de constrição judicial, sob pena 

de arquivamento/extinção do feito, conforme interpretação extensiva do 

art. 485, inciso III, do CPCIntime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 28 de 

junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53449 Nr: 37-56.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Remedio ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes aos devedores. Considerando que a 

pesquisa realizada restou infrutífera, tendo em vista que o CPF/CNPJ não 

foi encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de 

relacionamentos, (doc. Anexo). Intime-se o Exequente, para que no prazo 

de 15(quinze) dias, manifeste-se sobre o que entender de direito, em 

especial acerca do prosseguimento do feito mediante a indicação de bens 

passíveis de constrição judicial, sob pena de arquivamento/extinção do 

feito, conforme interpretação extensiva do art. 485, inciso III, do 

CPC.Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 28 de junho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50720 Nr: 2016-28.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Ribeiro Ferreira Bolandim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio Rosa - 

OAB:MT/4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Autos: 2016-28.2011.811.0011

Código: 50720

Vistos.

Considerando que a Requerida efetuou, voluntariamente, o depósito dos 

valores fixados em sentença conforme fls. 192-195 e, em atenção à 

solicitação, concordância e quitação da parte autora de fls.197/198, 

proceda-se a vinculação/transferência e Expeça-se o Alvará de 

Levantamento à parte Exequente, conforme requerido.

Atente-se aos dados bancários indicados pelo advogado da Autora à fl. 

197, consoante procuração de fl. 11.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença pela satisfação 

da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Após apuração das custas processuais, à expensas do Requerido, 

remetam-se ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 28 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61247 Nr: 1063-84.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1063-84.2017.811.0098

Código: 61247

Vistos.

Trata-se de execução de honorários advocatícios através de RPV, 

proposta por ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO.

Considerando a decisão de fl. 29 e o decurso de prazo para oposição de 

embargos à execução, conforme fl. 31v, HOMOLOGO os valores 

apresentados na exordial à fl. 06/07, no valor de R$ 9.317,91 (nove mil 

trezentos e dezessete reais e noventa e um centavos), e por 

consequência, determino que seja expedido ofício ao Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda ao 

pagamento das verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 28 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57214 Nr: 1395-22.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A DE PORTO 

ESPERIDIÃO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar 

o requerido ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a 

título de danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito nos 

termos do artigo 487, I do CPC. O referido valor será corrigido pelo 

IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Tendo em vista a 

verossimilhança das alegações, bem como o fumus boni iuris e o 
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periculum in mora, requisitos necessários conforme artigo 300 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, tão 

somente para determinar a suspensão da referida cobrança e 

exclusão/abstenção da inclusão do Requerente no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária, a qual fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), no limite de 15 (quinze) 

dias, em caso de descumprimento da presente determinação 

judicial.Condeno a parte requerida nas custas processuais e nos 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação 

conforme dispõe o art. 85,§§3º e 19 do CPC.Aguarde-se prazo para a 

interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, intimem-se 

as partes para requerer o que de direito em 15 (quinze) dias.Preclusas as 

vias recursais, satisfeitas as custas processuais, e nada sendo requerido 

pelas partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 

09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59382 Nr: 1540-44.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO O PEDIDO para que as custas sejam recolhidas no final do 

processo, devendo proceder de imediato com pagamento apenas das 

taxas judiciárias, conforme requerido, resguardando assim o exercício do 

direito constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 

5º, XXXV, da Carta Magna.Assim, após emenda, recebo a exordial, tendo 

em vista estarem presentes todos os requisitos exigidos em Lei, artigo 

319, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o 

dia 20 de AGOSTO de 2018, às 11h30min.CITE-SE a parte Requerida, para 

comparecer à audiência ora designada, nos termos do art. 334 CPC, bem 

como, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 335 do CPC, com as advertências quanto à revelia, art. 

344 do CPC.Caso não haja interesse na realização da audiência 

conciliatória, deverá a parte requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC 

manifestar-se nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência.Cientifique-se as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].Notifique-se o 

conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 09 de julho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55763 Nr: 464-19.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Aurora Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

promovida a intimação das parte autora, para que manifeste no prazo legal 

sobre o LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60146 Nr: 443-72.2017.811.0098

 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: Ludimila Tuani Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por vislumbrar afronta a direito líquido e certo da 

Impetrante, nos termos dos art. 5º, LXIX da Constituição Federal e artigo 1º 

da Lei 12.016/09, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, 

revogo a decisão anteriormente proferida e CONCEDO A ORDEM 

ALMEJADA, para determinar à autoridade coatora que proceda a 

nomeação e, uma vez atendidos os requisitos do edital 001/2016, a posse 

do Impetrante no cargo de Enfermeira Padrão do município de Glória 

D’Oeste-MT, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, consoante Súmula nº 512 do STF, Súmula 105 nº 

do STJ e art. 25 da Lei nº 12.060/2009.Transitada em julgado, anote-se e 

proceda-se a Secretaria desta Vara o arquivamento dos autos, com as 

b a i x a s  e  c a u t e l a s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 09 

de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57243 Nr: 1417-80.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena dos Santos Silva, GILVANETE PEREIRA 

SILVA, NAISO CEBALHO LARA, ELIANA PEREIRA SILVA GUEDES, Natal 

Guedes, JAILSON DOS SANTOS SILVA, ANTONIA VIEIRA DE ALENCAR, 

EDVALDO PEREIRA SILVA, DENISE FRANCYELLE BOLOGNESSI SILVA, 

GIVALDO PEREIRA DA SILVA, Roberto Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT, Marcelo Luiz Pereira Pardin - OAB:19542-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Homologo o pedido de desistência da testemunha conforme requerido.

Defiro o prazo de juntada de substabelecimento.

Dou por encerra a instrução processual, abrindo-se vistas dos autos para 

apresentação dos memoriais finais, obedecendo à ordem e os prazos 

legais.

Cumpra-se.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63093 Nr: 5701-32.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 PROCESSO/CÓD. Nº 63093

Vistos, etc.

Juntou-se aos autos procuração com as praxes legais (fls. 173/175).

É o relatório.

Pois bem, tendo em vista a constituição de novo advogado e o pedido 

vertido às fls. 173/175, determino vistas à defesa pelo prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de julho de 2018.

Lilian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62022 Nr: 1508-05.2017.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Gonçalves Machado, Riveth Mendonça 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278, Ueider da Silva Monteiro - OAB:198877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de redesignação do ato, bem como designo o dia 

14/08/2018, às 13h20min, devendo a escrivania oficializar a Comarca 

deprecante, e ainda, expedir nova intimação da testemunha.

 Cumpra-se.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-87.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAM APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, procedo com o cancelamento da 

audiência agendada para o dia 23/07/2018, às 10:15min, em face da falta 

de tempo habil para o correio cumprir a citação e intimação para audiência, 

por outro norte promovo o agendamento da r. Audiência conciliação para 

27/08/2018 10:15 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-87.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAM APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, procedo com o cancelamento da 

audiência agendada para o dia 23/07/2018, às 10:15min, em face da falta 

de tempo habil para o correio cumprir a citação e intimação para audiência, 

por outro norte promovo o agendamento da r. Audiência conciliação para 

27/08/2018 10:15 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28088 Nr: 185-43.2009.811.0098

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amurim Candido da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Fransérgio de Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 ...5)Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se o executado, em 

obediência ao disposto no art. 876, §1º, do Código de Processo Civil, para 

ciência e eventual manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, 

no prazo de 05 dias, sob as penas da lei;6)Transcorrendo o lapso sem 

manifestação do executado, resta desde já deferida a pretendida 

adjudicação, devendo a serventia lavrar o respectivo auto de adjudicação, 

intimando-se o exequente para o fim de colher sua assinatura e depósito 

de eventuais diferenças, em 05 dias;7)De posse dos bens, deverá o 

exequente informar nos autos, no prazo de 05 dias, a satisfação do 

crédito, sob pena de assim ser considerado. Cientifique-se, outrossim, o 

exequente que o mesmo deverá acompanhar a diligência e disponibilizar 

os meios necessários para a efetivação da remoção dos bens que lhes 

serão entregues;8)Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente 

para fins do art. 880 do Código de Processo Civil, podendo requerer a 

alienação particular do bem penhorado, também no prazo de 05 dias;9)Não 

requerida à adjudicação e não realizada a alienação particular, intime-se o 

exequente para dizer se tem interesse na alienação judicial do bem 

penhorado, no prazo de 05 dias. 10)Em caso positivo, encaminhem-se o 

bem penhorado à hasta pública;11)Em sendo negativo o 1º leilão, 

realize-se o 2º leilão, ocasião em que o bem dos autos penhorado poderá 

ser arrematado pelo valor mínimo de 50% do corresponde ao da 

avaliação;12)Findo o leilão sem lançador, aguarde-se em cartório, por 10 

dias, a manifestação do exequente e caso não haja, intime-se o para 

requerer o que de direito, em 05 dias, sob pena de arquivamento dos 

autos;13)Caso a exequente não tenha interesse na adjudicação, na 

alienação particular e na alienação judicial do bem penhorado, deverá o 

mesmo, no prazo de 10 dias, indicar bens do executado passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento dos autos.Intime-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião-MT, 12 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57043 Nr: 1244-08.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Eugênio de Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Colling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney - OAB:, Paulo Roberto Frantz Hippler - 

OAB:OAB/MT 23.346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

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.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58555 Nr: 2051-28.2018.811.0080

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 
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Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelmar Pinheiro Silva, MARIA RITA MIRANDA LIMA 

SILVA, ARS-AGROPASTORIL Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Calupa Ltda, Cirineu de Aguiar, 

PAULO SÉRGIO AGUIAR, ALUÍSIO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - 

OAB:34487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 9: O pedido liminar subsidiário é plausível, visto que pretende a área 

não ocupada pelos requeridos. Afinal, a liminar concedida no processo 

apensado está lastreada na mitigação de danos, de modo que a suposta 

área de terra que não está ocupada pelos requeridos pode ser restituída à 

parte autora, especialmente porque está findo o contrato de 

arrendamento, resumindo-se a pendência somente em relação ao direito 

de retenção pelas benfeitorias realizadas e colheita da lavoura que está 

próxima (restam poucos dias).

Assim, CONCEDO o pedido liminar subsidiário, no sentido de restituir aos 

proprietários a área de terras não ocupada pelos arrendadores, no prazo 

de 15 dias, sob pena de despejo forçado.

Expeça-se mandado, devendo a Sra. Oficial de Justiça também 

providenciar constatação das alegações da parte autora in loco, 

certificando o necessário para o deslinde do imbróglio.

Por fim, alerto à parte autora que não há risco iminente de dano, visto que 

eventual conduta danosa poderá ser compensada com as próprias 

benfeitorias realizadas, assim como eventual divergência da 

contraprestação pela utilização do imóvel pelo tempo posterior ao término 

do contrato em razão da liminar concedida no processo apensado.

Às providências (Secretaria: cumprir as demais determinações contidas 

da decisão inicial).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31839 Nr: 626-39.2013.811.0080

 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: CLAUDINEI PERETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABEÇA BRANCA COMÉRCIO DE SEMENTES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT, 

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:14.291-A, João Antônio Costa de Freitas Almeida - 

OAB:147.789/MT

 Vistos.

Proceda-se à atualização no sistema Apolo para que conste cumprimento 

de sentença.

Intime-se o devedor para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor da 

dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10% e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC.

 Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso o devedor se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação.

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39737 Nr: 390-82.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e o que mais consta dos autos, acolho a Impugnação à 

Execução apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para fixar o 

valor executado nos exatos termos de sua manifestação.EXPEÇA-SE 

RPV, nos termos da fundamentação.Antes da remessa para regular 

processamento, dê-se ciência ao ESTADO DE MATO GROSSO dos 

espelhos elaborados.Após, proceda-se ao necessário.Com a 

comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, devendo a 

SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito intimando o ente 

público executado para ciência do referido alvará, em observância ao 

disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ. Após e com o pagamento do 

alvará, tornem conclusos para extinção. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42299 Nr: 1691-64.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEdA, ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento no art. 831, observando-se a ordem de preferência 

apregoada no art. 835, ambos do NCPC, defiro o pedido de penhora online 

via Bacenjud, conforme requerido, tornando indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Aguarde-se em cartório o resultado da consulta online.

Com a vinda, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte 

exequente (com envio dos autos) para se manifestar sobre a ordem de 

bloqueio.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56276 Nr: 967-89.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMC, WCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público 

ofereceu denúncia em desfavor dos denunciados Leonan Martins Crus e 

de Weliton Conceição Oliveira, ambos já qualificados nos autos, pela 

suposta prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/

Considerando-se a hipossuficiência declarada pelo denunciado Weliton, 

bem como a apresentação de defesa preliminar pelo advogado Claudinei 

em seu favor, nomeio o citado advogado para atuar na defesa técnica do 

denunciado.

 Consigno que os honorários serão arbitrados ao final do processo.

Notificados pessoalmente, os denunciados apresentaram defesa 

preliminar.

 Na espécie, analisando a defesa apresenta pelos denunciados, observo 

que ela não é suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria 

que emergem dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi 

posta em Juízo, dando aos acusados como incursos na prática delitiva 

tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal.

 Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 30 de agosto de 

2018, às 14h (horário oficial do estado de Mato Grosso) para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Citem-se os réus, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59798 Nr: 2557-04.2018.811.0080
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 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: DARCI ROQUE MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI PLINIO MALLMANN, GESSI MALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

designar a audiência de conciliação para o dia 17 de agosto de 2018, às 

12h00m (MT), devendo ser procedida a intimação da parte Autora, via DJE, 

na pessoa de seu advogado e em relação a parte adversa via 

mandado/carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59798 Nr: 2557-04.2018.811.0080

 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: DARCI ROQUE MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI PLINIO MALLMANN, GESSI MALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento das custas de 

diligência da Sra. Oficial, que deverão ser recolhidos mediante emissão de 

guia disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, possibilitando o cumprimento 

do mandado de execução, autorizados através da portaria nº. 051/2007, 

de 05/11/2007. 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.: 59731 Nr: 2526-81.2018.811.0080

 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: Agropecuária Calupa Ltda, ALUÍSIO DE AGUIAR, Cirineu 

de Aguiar, PAULO SÉRGIO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva, ARS-AGROPASTORIL 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:13984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

designar a audiência de conciliação para o dia 17 de agosto de 2018, às 

12h30m (MT), devendo ser procedida a intimação da parte Autora, via DJE, 

na pessoa de seu advogado e em relação a parte adversa via 

mandado/carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 2526-81.2018.811.0080

 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: Agropecuária Calupa Ltda, ALUÍSIO DE AGUIAR, Cirineu 

de Aguiar, PAULO SÉRGIO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva, ARS-AGROPASTORIL 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:13984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, para que providêncie a distribuição da 

missiva citatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12209 Nr: 725-53.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B, Lorrany Louisy Soares Goulart - 

OAB:39.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para manifestação a respeito da petição juntada 

pelo INSS (evento 182).

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17809 Nr: 998-90.2010.811.0080

 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: DINALVA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12877 Nr: 1401-98.2006.811.0080

 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: TEREZINHA MARIA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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:

 Vistos.

 SECRETARIA: cumpra-se o despacho proferido à REF. 11.

Oportunamente, tornem conclusos para deliberações.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19053 Nr: 849-60.2011.811.0080

 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: OLÁRIO MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisados os autos, observo que foi acolhida a Impugnação à Execução 

ofertada pelo INSS, determinando-se a expedição de RPV nos exatos 

termos da impugnação.

 Desta forma e reiterando a advogada a expedição de RPV's nos valores 

constantes da IMPUGNAÇÃO DO INSS, inclusive no que se refere aos 

honorários de sucumbência, atente-se a secretaria.
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 Ainda, requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em separado 

(parte e patrono) se acaso requerido.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao INSS 

dos espelhos elaborados.

Após, proceda-se ao necessário.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento.

Com relação ao pagamento dos valores, observar o Provimento nº 

68/2018 do CNJ (a parte contrária deverá ser intimada

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis).

Por fim, tornem conclusos para extinção.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38046 Nr: 1503-08.2015.811.0080

 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: MARCOS SOARES DA SILVA, Maria Abadia Soares da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36050 Nr: 617-09.2015.811.0080

 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: LAZARO ANTONIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação no efeito devolutivo (mantendo a decisão de tutela 

antecipada por seus próprios fundamentos).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31672 Nr: 457-52.2013.811.0080

 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: ELASMA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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:

 Vistos.

SECRETARIA: inicialmente RETIFIQUE-SE o cadastro do "tipo de ação" no 

sistema APOLO, haja vista se tratar de cumprimento de sentença e não de 

procedimento sumário.

 HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente (fls. 337/343) em 

razão da concordância expressa do INSS (ref. 17).

 Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS (valores 

constantes à REF. 17).

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

INTIMANDO A AUTARQUIA RÉ para ciência do referido alvará, em 

observância ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18911 Nr: 708-41.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Mafissoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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:

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18910 Nr: 707-56.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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:

 Vistos.

Ante as razões apresentadas pela parte autora, restituo o prazo para 

interposição de recurso de apelação.

 Desta forma, recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e 

devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 2526-81.2018.811.0080

 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: Agropecuária Calupa Ltda, ALUÍSIO DE AGUIAR, Cirineu 

de Aguiar, PAULO SÉRGIO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva, ARS-AGROPASTORIL 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:13984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

proceder com a intimação da parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado para que providencie o recolhimento dos valores da diligência 

da Sra. Oficial que deverão ser recolhidos mediante emissão de guia 

disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, possibilitando o cumprimento 

do mandado de execução, autorizados através da portaria nº. 051/2007, 

de 05/11/2007. 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.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-21.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA MENDES DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

proceder com a intimação da parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado para que informe novo endereço válido da parte Requerida, uma 

vez que o AR constou motivo de devolução 'mudou-se', conforme 

comprovante de ID 14194187.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-36.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA MENDES DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

proceder com a intimação da parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado para que informe novo endereço válido da parte Requerida, uma 

vez que o AR constou motivo de devolução 'mudou-se', conforme 

comprovante de ID 14194113.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57162 Nr: 1888-51.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES TOSTA, Lucas Rezende 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT0016023

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa técnica dos acusados ADÃO SOARES TOSTA e LUCAS REZENDE 

MARTINS.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo 

indeferimento do pedido, consoante parecer anexo aos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Inicialmente, registro que os motivos ensejadores que decretaram a prisão 

preventiva permanecem inalterados, de modo que o pedido de relaxamento 

da prisão deve ser indeferido.

Importa frisar que a liberdade é bem supremo só podendo ser restringida 

antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado nos 

casos extremos, demonstrada a necessidade imperiosa da medida 

cautelar segregativa.

Da análise de todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, bem 

como de todo o material probatório colhido nesta fase preambular, observo 

que, nesse momento, a medida cautelar consistente na prisão preventiva 

do custodiado, considerando os aspectos que lhe são peculiares é 

necessária ao devido processo penal, ante a presença marcante de seu 

caráter cautelar, no presente caso.

Observo que não fora acostado nos autos nenhum fato novo apto a 

ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção do cárcere 

continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública, a regular 

coleta de provas e eventual aplicação da lei penal.

 Insta ressaltar que fatos como o ora em análise abalam a ordem pública 

local, visto que se trata de crime que afeta a sociedade como um todo, 

praticado em comunidade pequena e onde os fatos repercutem de modo a 

fomentar comportamentos.

 Interpretando o dispositivo legal, conclui-se que para que seja possível o 

decreto de prisão preventiva torna-se imprescindível a prévia verificação 

da existência da prova do fato e de indícios suficientes de autoria.

Acrescente-se que, no caso em apreço, a concessão da liberdade ao 

acusado Adão não se mostra adequada e suficiente para inibir a sua 

reiteração delitiva, consoante mostra sua extensa ficha criminal 

envolvendo crimes de homicídio, ameaça, porte ilegal de arma de fogo, 

tráfico de drogas, violência doméstica, dentre outros (fls.86/90), 

colocando em risco a segurança da população.

Ademais, o homicídio pelo qual é investigado ocorreu em maio de 2018, 

tendo sido supostamente praticado em companhia do corréu destes autos, 

Lucas Rezende Martins.

Por outro lado, com relação ao acusado Lucas, o argumento desenvolvido 

pelo acusado, no sentido de que possui bons predicados pessoais, não 

descaracteriza a necessidade da prisão, dada a gravidade concreta dos 

crimes perpetrados (associação criminosa, ameaça, lesão corporal, 

disparo de arma de fogo e roubo majorado).

Quanto aos requisitos para a decretação da prisão são extraídos do artigo 

312 do Código de Processo Penal que recebeu do legislador a seguinte 

redação:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

de existência do crime e indício suficiente da autoria.”

A prisão, portanto, é imprescindível para resguardar a ordem pública, uma 

vez que resta demonstrado pela gravidade e periculosidade concreta da 

atuação do custodiado.

 De igual modo, a medida cautelar se faz necessária a fim de assegurar 

ordem pública consistente na possibilidade de o autuado solto voltar a 

delinquir.

Aliás, de acordo com a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal “a 

garantia da ordem pública se especializa na necessidade da prisão para 

evitar a reiteração de práticas criminosas graves” (HC 87256/BA-BAHIA 

Habeas Corpus – Relatora: Ministra Ellen Gracie – julgamento: 02/09/2008 

– Segunda Turma).

Cumpre mencionar que, ainda que o custodiado possua bons predicados, 

bem como quaisquer outras condições que lhe sejam favoráveis, não 

impedem a decretação, tampouco a manutenção da prisão cautelar, 

quando os requisitos ensejadores da segregação estão presentes.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria.

 AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO GARANTEM A 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO HÁ NOS AUTOS 

ELEMENTOS HÁBEIS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA 

(HC 299126/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 

05/03/2015, DJE 19/03/2015 RHC 053347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, Julgado em 03/02/2015, DJE 03/03/2015 HC 296539/SP, 

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 06/11/2014, 

DJE 14/11/2014 RHC 049951/PB, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, Julgado 

em 04/09/2014, DJE 23/09/2014 HC 249479/SP, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, QUINTA TURMA, Julgado em 01/04/2014, DJE 14/04/2014 RHC 

039071/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

Julgado em 12/11/2013,DJE 17/03/2014 HC 271425/SP, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 05/12/2013,DJE 

16/12/2013 HC 274882/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 

Julgado em 08/10/2013,DJE 16/10/2013 RHC 038304/SP, Rel. Ministro 

CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), 

QUINTA TURMA, Julgado em 06/08/2013,DJE 09/08/2013 HC 242947/MS, 

Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 

05/09/2012).

 Ademais, a prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela 

autoridade judiciária mediante representação da autoridade policial ou 

requerimento do Ministério Público em qualquer fase das investigações ou 

do processo criminal.
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Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do 

preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de 

Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no 

art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, 

visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for 

cabível a sua substituição por outra medida cautelar (extrema ratio).

 Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e 

indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis 

(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da 

instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, 

além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e 

culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da 

existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de 

autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, 

indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou 

participação), para que só então seja possível a decretação da prisão 

preventiva.

Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência 

do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o 

processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança 

social.

 No presente caso, faz-se necessária a prisão do custodiado a fim de que 

a ordem pública não seja ainda mais abalada. A propósito, esses tipos de 

delitos geram desconforto e aterrorizam a sociedade pelas suas 

consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal 

tem a finalidade não apenas reprimir o infrator, mas de forma precípua, 

garantir às pessoas de bem a paz social.

 Neste sentido é o entendimento da jurisprudência, conforme abaixo 

transcrito.

 A PRISÃO CAUTELAR PODE SER DECRETADA PARA GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA POTENCIALMENTE OFENDIDA, ESPECIALMENTE NOS 

CASOS DE: REITERAÇÃO DELITIVA, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS, GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, 

PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, OU PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM 

QUE PRATICADO O DELITO (MODUS OPERANDI) (HC 311909/CE, Rel. 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 

10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054750/DF, Rel. Ministro ERICSON 

MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, 

Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054423/MG, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 

17/03/2015 RHC 053944/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

Julgado em 10/03/2015, DJE 19/03/2015 RHC 003660/BA, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 

20/03/2015 HC 312368/PR, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, Julgado 

em 05/03/2015, DJE 10/03/2015 AgRg no HC 315281/SP, Rel. Ministro 

LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/PE), QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015,DJE 12/03/2015 HC 

311848/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 

05/03/2015, DJE 17/03/2015 RHC 053927/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015,DJE 17/03/2015).

 Desta forma, o pedido de revogação de prisão dos acusados ADÃO 

SOARES TOSTA e LUCAS REZENDE MARTINS não é capaz de alterar o 

quadro fático que lastreou a sua custódia cautelar. Além disso, observo 

que em muito se confunde com o próprio mérito da futura demanda, de 

modo que ainda persistem os indícios de autoria suficientes para a 

manutenção da custódia.

ANTE O EXPOSTO, verificando-se que não houve qualquer alteração 

fática em relação à recente prisão do acusado, INDEFIRO o pedido, 

mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva.

 SECRETARIA: expeça-se o necessário para citação pessoal dos 

acusados.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57162 Nr: 1888-51.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES TOSTA, Lucas Rezende 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT0016023

 Vistos.

Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses 

previstas no artigo 395 do mesmo diploma.

Considerando os critérios do artigo 394 do Código de Processo Penal, 

consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário.

 Cite(m)-se para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar do mandado que poderá argüir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário.

O oficial deverá indagar se possui advogado constituído ou condições 

para contratar um.

 Caso não possua(m) condições para constituir advogado, intime-se a 

Defensoria Pública (com envio dos autos) para atuar em sua defesa ou 

tornem conclusos para nomeação de Dativo.

Não sendo frutífera a citação pessoal do denunciado, abra-se vista ao 

Ministério Público para manifestação.

Intimem-se. Ciência ao MP.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58117 Nr: 2277-36.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamilla Karen dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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.: 58116 Nr: 2276-51.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamilla Karen dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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.: 58090 Nr: 2274-81.2018.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Defiro a gratuidade.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58073 Nr: 2266-07.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI 

PALHANO, FERNANDO CESAR SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58041 Nr: 2253-08.2018.811.0079

 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: DMM. LOPES & FILHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA ADRIELLE BASTOS MORAES 

MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Kohl Junior - OAB:MS 

15200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Cite-se. Defiro a gratuidde. Anote-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48809 Nr: 1991-92.2017.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Antes mesmo da análise do pedido formulado, cumpre observar que em 

consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso observo 

que o processo envolvendo as partes na Comarca de Querência já foi 

sentenciado.

Desta forma, com o intuito de averiguar uma eventual coisa julgada, 

OFICIE-SE ao juízo da Comarca de Querência, solicitando que seja 

encaminhada a este Juízo cópia da sentença prolatada nos autos nº 

348-69.2017.811.0080, Cód. 49631.

Com a juntada do documento solicitado, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58123 Nr: 2280-88.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58018 Nr: 2245-31.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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SECRETARIA: eventualmente cadastrar advogado(a)(s) constituído(a)(s) 

para a solenidade, via DJE (impulsionamento por certidão).

Designo o dia 24 de outubro de 2018, às 15:15h (Horário de Mato Grosso) 

para a realização da audiência.

Oficie-se ao Juízo Deprecante prestando as informações necessárias.

Providencie-se o necessário para a realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58015 Nr: 2242-76.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SECRETARIA: eventualmente cadastrar advogado(a)(s) constituído(a)(s) 

para a solenidade, via DJE (impulsionamento por certidão).

Designo o dia 24 de outubro de 2018, às 15:30h (Horário de Mato Grosso) 

para a realização da audiência.

Oficie-se ao Juízo Deprecante prestando as informações necessárias.

Providencie-se o necessário para a realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57162 Nr: 1888-51.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES TOSTA, Lucas Rezende 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT0016023

 ANTE O EXPOSTO, verificando-se que não houve qualquer alteração 

fática em relação à recente prisão do acusado Adão e da decisão que 

decretou a segregação do Acusado Lucas, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo as decisões que decretaram sua prisão 

preventiva.Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31761 Nr: 224-42.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

confirmo a medida liminar deferida, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, para:1.DETERMINAR que o Município de 

Salto do Céu/MT forneça o transporte escolar integral, gratuito e contínuo 

aos alunos das comunidades rurais localizadas na região da Fazenda 

Porta do Céu e da Comunidade Sete Placas, a fim de garantirem o acesso 

as escolas públicas municipais;2.DETERMINAR que sejam feitos os 

reparos na estrada municipal que interliga a Fazenda Porta do Céu e a 

Comunidades Sete Placas, garantindo a trafegabilidade do transporte 

escolar, por meio do obras viárias de nivelamento, cascalhamento, 

tapagem de buracos e outros que forem necessários.3.Sem condenação 

em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.4.P.R.I.C. 5.CIÊNCIA do 

MPE.6. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.7.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53717 Nr: 2214-92.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:OAB/MT 16.308-A, Vera Regina Martins - OAB:OAB - 34607-RS

 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 efetuar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52798 Nr: 1603-42.2018.811.0052

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco, Miguel 

Macario Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuíno Gonçalves de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo n.º 1603-42.2018.811.0052 – Código: 52798

Vistos etc.,

Trata-se de PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHOR NOTURNO 

formulado pelo d. causídico representante do Réu JESUÍNO GONÇALVES 

DE QUEIROZ.

Ao serem estabelecidas as medidas cautelares diversas de prisão, 

determinou-se que o réu deveria se recolher ao seu domicílio durante o 

período noturno e finais de semana (fl. 102).

Contudo, às fls. 104/106, a defesa informou que JESUÍNO trabalho das 23 

horas às 7 horas, de domingo à sexta feira, na Empresa COOPERB, razão 

pela qual solicitou autorização para ausentar-se de sua residência no 

referido período enquanto durar a atual escala de serviço.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO foi favorável ao pedido (fl. 

108).

Diante do exposto, restou-se demonstrado o interesse do réu em não 

desrespeitar as condições lhe impostas quando de sua soltura (fl. 102). 

Assim, tendo em vista que a condição imposta no item “5” prejudicaria a 

vida profissional do acusado e, consequentemente, colaria em risco seu 

sustento, DEFIRO o requerimento da defesa, contudo, consigno que 

JESUÍNO GONÇALVES DE QUEIROZ deverá se recolher durante o período 

noturno, nos termos da referida decisão, durante o dia de sua folga 

(sábado), bem como durante suas férias. Ademais, fica também 

estabelecido o dever de o acusado comunicar a este Juízo a alteração da 

escala de serviço, assim que ocorrer.

INTIME-SE o réu e cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45553 Nr: 1695-54.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLAF, ALV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 “Vistos etc., Defiro o pedido do Ministério Público, de forma que determino:

1) A intimação das partes para apresentação de memoriais finais quanto à 

guarda no prazo legal.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar quanto à 

guarda.

 3) Intimem-se as partes por meio de Diário Justiça Eletrônico.
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Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53784 Nr: 2253-89.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira Dos Santos - 

OAB:OAB-MT 21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:MT - 

14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655/MT

 Autos n. 2253-89.2018.811.0052 (Código: 53784)

Vistos etc.,

Designo audiência de inquirição das testemunhas para o dia 23/08/2018 às 

17h30min;

Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada para 

as providências necessárias.

Intime-se fazendo constar no mandado data, hora e local da audiência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43217 Nr: 431-02.2017.811.0052

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Alves Portela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHANNES MIRANDA MEIRA - 

OAB:23309/O

 Diante do exposto, nos termos do artigo 249 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, JULGO PROCEDENTE a representação por infração 

administrativa promovida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de 

FABIANA ALVES PORTELA, para o fim de condená-la ao pagamento de 

MULTA de 03 (três) salários mínimos vigentes da data desta sentença, 

ante a gravidade dos fatos, a ser revertida ao Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente desta urbe.Com base no art. 303 da 

CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, 

FIXO os honorários advocatícios em 07 URH, que perfazem a quantia de 

R$ 6.275,55 (seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco 

centavos).EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do 

advogado Dr. JOHANNES MIRANDA MEIRA, OAB/MT 23309/O.Com o 

trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, INTIME-SE a representada 

para o pagamento voluntário do débito em trinta (30) dias. Se, 

eventualmente, excedido tal prazo sem que o representado satisfaça o 

pagamento da multa, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para 

fins do artigo 214, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.INTIME-SE a representada.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30490 Nr: 333-90.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiara dos Santos, Edivan Almeida Ardaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

THIARA DOS SANTOS, já qualificada nos autos, pela prática dos crimes 

descritos nos art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06 e EDIVAN DE 

ALMEIDA ARDAIA, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto 

no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49754 Nr: 101-68.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré CLEITON MOREIRA DA 

SILVA já qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática do crime 

previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. (...), FIXO A PENA DEFINITIVA EM 05 

(CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.DA DETRAÇÃO DA 

PENATendo em vista que o réu está recluso há 06 (seis) meses e 13 

(treze) dias, pois foi preso em flagrante no dia 28 de dezembro de 2017, 

resta a CLEITON MOREIRA DA SILVA cumprir 4 (quatro) anos, 5 (cinco) 

meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.DO REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DA PENA Levando-se em consideração que a pena ficou 

acima de 04 (quatro) anos de reclusão, a pena deverá ser cumprida em 

REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO.DO DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADEVerifico que não se fazem mais presentes os requisitos da 

prisão preventiva, razão pela qual concedo a CLEITON MOREIRA DA 

SILVA o direito de recorrer em liberdade.(...) , DETERMINO as seguintes 

providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. II-) 

TRASLADE-SE cópia desta sentença para os autos de código 42330.III-) 

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos 

direitos políticos.IV-) COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.V-) OFICIE-SE 

ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação.VI-) INTIME-SE o réu para, 

no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da multa.Após o 

cumprimento de todas as determinações constantes da presente sentença 

(mormente a expedição de guias de execução definitiva), devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52220 Nr: 1283-89.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Velasquez dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637/MT

 Processo nº 1283-89.2018.811.0052 – Código 52220

Vistos, etc..

Cuida-se de CARTA PRECATÓRIA oriunda do Juízo de Mirassol 

D’Oeste/MT, solicitando a intimação do réu WILLIAN VELASQUEZ DOS 

SANTOS, da sentença anexa.

Desta feita, DETERMINO que se proceda com a intimação, conforme 

requisitado.

 Após devidamente cumprida, DEVOLVA-SE a presente missiva ao Juízo 

deprecante, procedendo com as baixas necessárias e homenagens de 

estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52961 Nr: 1706-49.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio 

Branco, Antonio Farga Vittorazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo n° 1706-49.2018.811.0052 – Código 52961

Vistos, etc..

Considerando que o presente incidente já exauriu sua finalidade 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações necessárias, em consonância 

ao art. 705, § 2º da CNGC/MT e a manifestação Ministerial de ref. 09.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 49753 Nr: 100-83.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Diante do exposto, à fim de evitar que a defesa deficiente apresentada 

pelo advogado prejudique o réu e gere nulidade, CONVERTO O FEITO EM 

DILIGÊNCIA e DETERMINO a intimação do advogado Dr. ANDRÉ DA 

CONCEIÇÃO PAIVA para que, impreterivelmente, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente memoriais finais em relação ao 02º FATO.Transcorrido o 

prazo in albis, à conclusão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52466 Nr: 1400-80.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard de Arruda Benachio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo nº 1400-80.2018.811.0052 - Código: 52466

 Vistos, etc..

 Diante da certidão de ref. 24, REVOGO a nomeação do advogado Dr. 

CARLOS ROBERTO DOS SANTO e NOMEIO como novo Defensor Dativo o 

Dr. MARCOS LOPES DA SILVA, OAB/MT n. 15.800, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – fev/2018, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento constante na 

tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto ao cálculo da pena (ref. 17).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42613 Nr: 227-55.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Isso posto, determino a REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE 

CUMPRIMENTO DE PENA do recuperando ADRIANO CARLOS MACHADO, 

já qualificado nos autos, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Rio 

Branco, para o REGIME PRISIONAL FECHADO. Consequentemente, 

suspendo o regime mais benéfico e determino a expedição de mandado de 

prisão, encaminhando-o aos órgãos responsáveis e anotando no Banco 

Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. Ademais, DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 23 de outubro de 2018, às 16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30284 Nr: 119-02.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erci de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo n.º 119-02.2012.811.0052 – Código: 30284

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que à ref. 58, o Dr. André C. Paiva foi 

nomeado como defensor dativo. Entretanto, aportou petitório do d. 

causídico, requerendo a revogação da nomeação, renunciando ao múnus 

público que lhe foi incumbido, por motivos de “foro íntimo” (ref. 75).

O novo advogado nomeado (ref. 77), Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, 

também requereu a revogação da nomeação por motivos de foro íntimo 

(ref. 95).

É o relato do necessário.

Diante do exposto, revogo a nomeação lançada, pelo que NOMEIO como 

defensor dativo o Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 13290-A, 

para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 

da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev. 2018, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento da pena 

constante na tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido 

e a complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico com URGÊNCIA para, em caso de aceitação 

do múnus, representar os interesses do réu, se manifestando nos termos 

do ITEM 2, DA REF. 58.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46747 Nr: 2282-76.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elinaldo Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - OAB:MT 

- 12880

 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 manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52537 Nr: 1441-47.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSZ, EMdOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 19.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32379 Nr: 839-32.2013.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSG, MCdSF, JWdSF, CdSF, CJdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ...1. NOMEIO como curador especial o Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, 

OAB/MT n. 5.106-A, para que atue como advogado da parte requerida 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 2. Verifico que a parte requerente estava sendo patrocinada pela 

Defensoria Pública desta Comarca que em razão da Portaria n° 

779/2017DPG de 01.09.2017, teve o seu expediente suspenso, assim, 
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NOMEIO como defensor dativo o Dr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

JÚNIOR, OAB/MT 21.786/O para defender os interesses da parte autora 

nesta ação.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Intime-se o advogado nomeado para o réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente a contestação.

 Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação.

Após, vista ao MPE para se manifestar, e em seguida, façam-me 

conclusos para demais deliberações.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45573 Nr: 1705-98.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sintia Sabina Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Silvano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 45573

Vistos etc.,

Trata-se de Execução de Alimentos movida por Yuri Vinícius Gomes da 

Silva, devidamente representado por sua genitora Sintia Sabina Souza 

Gomes em desfavor de Luciano Silvano da Silva, todos qualificados.

A exordial fora recebida à ref.4, oportunidade na qual se determinou a 

citação do executado, sob pena de prisão.

Entre um ato e outro, foi certificado (ref. 7) que o executado quitou do 

débito alimentar, razão pela qual exequente pugnou pela extinção do feito 

(ref. 14 e 44).

Instado, o MPE se manifestou favorável à extinção da demanda (ref. 53).

Os autos vieram conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Diante do fato de o executado ter quitado o débito objeto do pedido 

inaugural, inexiste razão para prosseguimento do feito, razão porque, com 

espeque no art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, DECLARO 

EXTINTA a execução.

CONDENO o executado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porém suspendo a exigibilidade, nos termos da lei.

 EXPEÇA-SE a certidão de honorários a favor do d. advogado nomeado 

(ref. 32).

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8150 Nr: 269-56.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jandira Corsina Santos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar-se no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30958 Nr: 813-68.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, procedi a juntada de cópia do acórdão de folhas 

103 e da certidão de trânsito em julgado de folhas 105, aos autos nº 

269-56.2007.811.0052 - 8150.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32678 Nr: 1140-76.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Jorge da Silva, Municipio de Salto do 

Céu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655/MT, LUIZ PEREIRA PARDIM - OAB:4.776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Geovane Viscovini da Silva - OAB:OAB/MT 19748-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para se manifestar acerca da 

petição de ref. 13, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42330 Nr: 88-06.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesly Laurentino dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte ré para que forneça informações mais 

precisas quanto ao local que será feito o tratamento do reeducando, se 

haverá vagas e qual a duração do tratamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-33.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE INOCENCIO MARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-39.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KILMARA JULIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029617/7/2018 Página 482 de 520



Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-68.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERLEY TARCILIO PONCIANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-53.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER NASCIMENTO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82827 Nr: 2265-66.2018.811.0032

 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: ROGERIO ROSENO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL ANTÔNIO CORTE, ERIKA DE LIMA 

CORTE, ARY LINDEMANN JUNIOR, RONALDO GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Neste cerne, colimando conciliar a urgência que o caso requer com 

necessidade de recolhimento das custas complementares, concedo à 

parte autora o direito de parcelar as custas e taxas do processo em até 6 

(seis) parcelas mensais e sucessivas, autorizando a expedição do 

mandado e seu cumprimento a partir da comprovação nos autos da 

quitação da primeira parcela.A adesão da parte autora ao parcelamento 

ocorrerá com a simples juntada aos autos da primeira parcela, 

advertindo-se que em caso de inadimplência das demais, haverá 

revogação da tutela de urgência e cancelamento da 

distribuição.Intime-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 16 de julho de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50550 Nr: 447-89.2012.811.0032

 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: Eva Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thimóteo Neto de Oliveira, Thimóteo Neto de 

Oliveira-ME, Emp. Individual, nome Fantasia Eli Motos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Rosa de Moraes - 

OAB:11627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custodio de Carvalho 

- OAB:

 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 de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63762 Nr: 2087-25.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE KAZUE TOGOE SARUWATARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E PEDROSO ME (MERCADO CONQUISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que houve o deferimento do pedido de bloqueio por meio do 

sistema BacenJud, levo a efeito tal procedimento, mesma oportunidade em 

que anexo aos autos o respectivo protocolo de bloqueio, a fim de suprir a 

omissão do magistrado que me antecedeu.

Com a juntada, intime-se a parte exequente para se manifestar e requerer 

o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21545 Nr: 2394-23.2008.811.0032

 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: Federação Sindical dos Servidores Públicos de MT - 

FESSP/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 DECISÃOVistos em correição.Em análise dos autos depreende-se que se 

trata de ação de cobrança de contribuição sindical movida contra o Poder 

Público. Desnecessária se faz aferição da natureza do vínculo jurídico 

existente para reconhecer a competência absoluta da Justiça do 

Trabalho....)Portanto, reconheço a incompetência absoluta desse Juízo e 

DETERMINO a remessa dos autos para a Justiça Laboral com jurisdição 

sobre a Comarca de Rosário Oeste/MT com os cumprimentos e saudações 

de estilo.Publique-se. Intime-seCumpra-se expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61774 Nr: 1308-70.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evilázio Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a autora da seguinte decisão:

 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 21 

de Agosto de 2018 às 16h00min. Nesta oportunidade, certifique o Sr. 

Gestor se a perita nomeada nos autos fora intimada para realização da 

perícia médica. Em caso negativo, voltem-me os autos conclusos, com 

urgência, para nomeação de novo Expert.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61774 Nr: 1308-70.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evilázio Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 21 

de Agosto de 2018 às 16h00min.

Nesta oportunidade, certifique o Sr. Gestor se a perita nomeada nos autos 

fora intimada para realização da perícia médica.

Em caso negativo, voltem-me os autos conclusos, com urgência, para 

nomeação de novo Expert.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55065 Nr: 101-70.2014.811.0032

 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: Moacyr Gonçalo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Magalhães dos 

Santos - OAB:OAB/MT 12.550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO AMARAL BENTO - 

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 MOACYR GONÇALO DA SILVA, 

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 Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54348 Nr: 2388-40.2013.811.0032

 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: Cooperativa de Desenvolvimento Rural Sustentável de 

Rosário Oeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste, através de seu 

representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos de COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL SUSTENTÁVEL DE ROSÁRIO OESTE em desfavor do MUNICÍPIO DE 

ROSÁRIO OESTE, o que faço com arrimo no art. 487, I do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito.Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, estes 

últimos que arbitro no importe de 10% (dez por cento) da pretensão 

econômica.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54348 Nr: 2388-40.2013.811.0032

 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: Cooperativa de Desenvolvimento Rural Sustentável de 

Rosário Oeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste, através de seu 

representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Nos termos daLegislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes auto om a finalidade de intimar a parte autora da sentença 

proferida nos autos e resumidamente transcrita: Ante o exposto, forte em 

tais fundamentos de fato e de direito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

de COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE 

ROSÁRIO OESTE em desfavor do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, o que 

faço com arrimo no art. 487, I do CPC.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito.Condeno a parte autora em custas e 
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honorários advocatícios, estes últimos que arbitro no importe de 10% (dez 

por cento) da pretensão econômica.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73263 Nr: 1542-81.2017.811.0032

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ironi Jesus de Oliveira, Rufina Maria de Arruda

 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

 Ante o exposto, forte em tias fundamento de fato e de direito, INDEFIRO o 

pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva do indiciado, o que 

faço com arrimo no art. 312 do Código de Processo 

Penal.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Ciência ao MPE.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-86.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 07 de NOVEMBRO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-10.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISAN VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000013-10.2017.8.11.0032. REQUERENTE: TREVISAN VIANA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta pela parte reclamante em desfavor da reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. No caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Alega a parte reclamante, demonstrando 

documentalmente que a queima do aparelho de compressor de ar 

odontológico teria ocorrido em virtude de subtensão de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Cabe frisar que responsabilidade do 

fornecedor de serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 

do CDC1). A reclamada, portanto, responde pelos danos causados a 

eletro-eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de 

terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica. 

Diferentemente do alegado na contestação, comprovado está o nexo 

causal entre a queima do aparelho da reclamante e a ineficiência do 

sistema de proteção da rede elétrica mantida pela Reclamada, que 

propiciou a sobtensão, causadora direta dos danos. Nesse sentido, a 

vistoria realizada pela requerida, o pedido administrativo de ressarcimento 

de danos e o confrontamento entre os laudos técnicos e orçamentos 

realizados, indicando a queima do aparelho descrita na exordial, 

demonstram defeito compatível com a subtenção de energia elétrica. A 

queima do aparelho da parte autora é fato incontroverso. Em que pese 

tenha a Reclamada apresentado laudo alegando que não houve falha no 

fornecimento naquela região na data referida, observo no Boletim de 

Interrupção, (pg. 111) que houve queda de energia na referida data, e 

ainda que o laudo técnico e relatório apresentado tratam-se de 

documentos unilaterais produzidos pela requerida que não têm o condão 

de afastar a pretensão de reparação do dano material. Tenho que existe 

verossimilhança na alegação da parte autora, que demonstrou com os 

orçamentos de assistência técnica que o seu aparelho sofreu danos 

elétricos devido à oscilação de energia elétrica. O defeito na prestação do 

serviço, assim, está na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica 

da reclamada, pois é dever desta garantir a segurança dos serviços 

prestados, consoante imposição legal (art. 22 do CDC). Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCARGA DE 

ENERGIA EM REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE TELEVISOR. DANO MATERIAL 

EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71003188984, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 09/05/2012) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003188984 RS , Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 09/05/2012, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

17/05/2012)Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Dessa forma, comprovado o defeito no serviço, 

os danos e o nexo de causalidade, verifica-se que há dever da reclamada 

de suportar os custos do conserto do aparelho e normalização dos níveis 

de tensão da energia fornecida ao requerente, no valor total de R$ 760,00 

(setecentos e sessenta reais), conforme orçamento apresentado pela 

Reclamante. A prestação inadequada de serviço de energia elétrica, de 

caráter essencial configura falha na prestação do serviço, nos termos do 

artigo 14, do CDC e, esta falha, enseja a responsabilização objetiva pelos 

danos causados. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a reclamada foi negligente em atender à 

solicitação do requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante 

pode ser classificada como moderada, se comparada a outros infortúnios. 

A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a condição econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 
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critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão inicial para CONDENAR a reclamada no pagamento de R$ 

760,00 (setecentos e sessenta reais) à parte reclamante, a título de 

indenização por danos materiais, e ainda, CONDENAR a parte reclamada a 

pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Os 

juros de mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com 

incidência a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento diretamente 

ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% 

(dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os 

autos estejam na instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de 

guia de recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 

6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-10.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISAN VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000013-10.2017.8.11.0032. REQUERENTE: TREVISAN VIANA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta pela parte reclamante em desfavor da reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. No caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Alega a parte reclamante, demonstrando 

documentalmente que a queima do aparelho de compressor de ar 

odontológico teria ocorrido em virtude de subtensão de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Cabe frisar que responsabilidade do 

fornecedor de serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 

do CDC1). A reclamada, portanto, responde pelos danos causados a 

eletro-eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de 

terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica. 

Diferentemente do alegado na contestação, comprovado está o nexo 

causal entre a queima do aparelho da reclamante e a ineficiência do 

sistema de proteção da rede elétrica mantida pela Reclamada, que 

propiciou a sobtensão, causadora direta dos danos. Nesse sentido, a 

vistoria realizada pela requerida, o pedido administrativo de ressarcimento 

de danos e o confrontamento entre os laudos técnicos e orçamentos 

realizados, indicando a queima do aparelho descrita na exordial, 

demonstram defeito compatível com a subtenção de energia elétrica. A 

queima do aparelho da parte autora é fato incontroverso. Em que pese 

tenha a Reclamada apresentado laudo alegando que não houve falha no 

fornecimento naquela região na data referida, observo no Boletim de 

Interrupção, (pg. 111) que houve queda de energia na referida data, e 

ainda que o laudo técnico e relatório apresentado tratam-se de 

documentos unilaterais produzidos pela requerida que não têm o condão 

de afastar a pretensão de reparação do dano material. Tenho que existe 

verossimilhança na alegação da parte autora, que demonstrou com os 

orçamentos de assistência técnica que o seu aparelho sofreu danos 

elétricos devido à oscilação de energia elétrica. O defeito na prestação do 

serviço, assim, está na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica 

da reclamada, pois é dever desta garantir a segurança dos serviços 

prestados, consoante imposição legal (art. 22 do CDC). Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCARGA DE 

ENERGIA EM REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE TELEVISOR. DANO MATERIAL 

EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71003188984, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 09/05/2012) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003188984 RS , Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 09/05/2012, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

17/05/2012)Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Dessa forma, comprovado o defeito no serviço, 

os danos e o nexo de causalidade, verifica-se que há dever da reclamada 

de suportar os custos do conserto do aparelho e normalização dos níveis 

de tensão da energia fornecida ao requerente, no valor total de R$ 760,00 

(setecentos e sessenta reais), conforme orçamento apresentado pela 

Reclamante. A prestação inadequada de serviço de energia elétrica, de 

caráter essencial configura falha na prestação do serviço, nos termos do 

artigo 14, do CDC e, esta falha, enseja a responsabilização objetiva pelos 

danos causados. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a reclamada foi negligente em atender à 

solicitação do requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante 

pode ser classificada como moderada, se comparada a outros infortúnios. 

A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a condição econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 
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dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão inicial para CONDENAR a reclamada no pagamento de R$ 

760,00 (setecentos e sessenta reais) à parte reclamante, a título de 

indenização por danos materiais, e ainda, CONDENAR a parte reclamada a 

pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Os 

juros de mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com 

incidência a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento diretamente 

ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% 

(dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os 

autos estejam na instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de 

guia de recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 

6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-71.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIL MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 07 de NOVEMBRO de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-41.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL CONCEICAO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 07 de NOVEMBRO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-90.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000525-90.2017.8.11.0032 REQUERENTE: VALDOMIRO JOSE VENTURA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta pela parte 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de falha na 

prestação de serviço. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos 

autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, ficou demonstrada 

nos autos que a portabilidade da linha telefônica da parte reclamante para 

Diamantino-MT solicitada em Fevereiro/2016 não foi realizada, haja vista 

que requereu a transferência da sua linha telefônica e internet para outro 

município, porém, por falta de portabilidade quanto à internet a linha 

deveria ficar suspensa temporariamente sem cobrança de valores, o que 

não ocorreu. Afirma o autor que solicitou a retomada do serviço suspenso 

após pagamento de taxa de reinstalação e manutenção, conforme 

protocolo de atendimento 20162119800774, entretanto a empresa ré 

deixou de religar o serviço, alegando que a parte reclamante deveria 

pagar pelo prazo que a linha permaneceu suspensa sem utilização (três 

meses). Mesmo após o pagamento, o serviço permanece suspenso, 

havendo demora excessiva na prestação do serviço, uma vez que por 

mais de 06 (seis) meses aguardou a reinstalação solicitada, sem sucesso. 

Em razão da demora pela reclamada, foram geradas faturas em valores 

com os quais discorda. Com isso, requer a obrigação de fazer pela 

reclamada, a declaração de inexigibilidade dos débitos e danos morais. 

Saliento que, não há provas suficientes nos autos que comprovam as 

articulações fático-jurídicas invocadas pela parte reclamada, na medida 

em que se fundamenta em alegações genéricas não expondo os motivos 

acerca de demora excessiva em realizar a religação da linha, conforme 

solicitado pelo autor. Assim a parte requerida não efetuou a produção 

probatória a fim de ilidir a sua responsabilidade, ante o disposto no inciso 

II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Sendo assim, tenho que a 

prestação do serviço pela empresa reclamada foi deficiente, pois ficou 

evidenciado nos autos que o reclamante requereu a devida transferência 

e posterior religação da linha telefônica e internet, porém o serviço não foi 

devidamente prestado, estando o autor aguardando por mais de 06 (seis) 

meses, em razão da aludida demora. Imperioso destacar que, o deslinde 

da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil 

do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Desse modo, 

tenho que, devida é a indenização à parte reclamante, uma vez que, 

eventual desorganização administrativa da empresa de telefonia 

reclamada não pode ser debitada a cargo da parte reclamante. Sendo 

assim, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a 

conduta ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o 

dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela 

reclamada culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos 

causados a parte reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de 

indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 
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desídia da reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito 

no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (os 

grifos não constam do original). Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano. E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Logo, entendo que 

deve ser acolhida a pretensão inicial da parte reclamante, pois a 

suspensão da prestação de serviço de telefonia, implica transtornos, 

desgastes, humilhação e sensação de impotência que, pelo que sinto, em 

muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados 

por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de 

reinstalação. Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas 

tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, ante 

aos diversos números de protocolos apresentados, o que, sem dúvida, 

gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para 

configurar o dano moral. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela parcial procedência do pedido inicial, para o fim de: - 

DETERMINAR a reinstalação do fornecimento do serviço de telefonia fixa e 

internet, no prazo de 10 (dez) dias, proibindo a reclamada de efetuar 

qualquer tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; 

- CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização, a título de danos 

morais, em favor da parte reclamante, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais a título de indenização por danos morais. Os juros de mora serão 

calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-90.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000525-90.2017.8.11.0032 REQUERENTE: VALDOMIRO JOSE VENTURA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta pela parte 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de falha na 

prestação de serviço. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos 

autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, ficou demonstrada 

nos autos que a portabilidade da linha telefônica da parte reclamante para 

Diamantino-MT solicitada em Fevereiro/2016 não foi realizada, haja vista 

que requereu a transferência da sua linha telefônica e internet para outro 

município, porém, por falta de portabilidade quanto à internet a linha 

deveria ficar suspensa temporariamente sem cobrança de valores, o que 

não ocorreu. Afirma o autor que solicitou a retomada do serviço suspenso 

após pagamento de taxa de reinstalação e manutenção, conforme 

protocolo de atendimento 20162119800774, entretanto a empresa ré 

deixou de religar o serviço, alegando que a parte reclamante deveria 

pagar pelo prazo que a linha permaneceu suspensa sem utilização (três 

meses). Mesmo após o pagamento, o serviço permanece suspenso, 

havendo demora excessiva na prestação do serviço, uma vez que por 

mais de 06 (seis) meses aguardou a reinstalação solicitada, sem sucesso. 

Em razão da demora pela reclamada, foram geradas faturas em valores 

com os quais discorda. Com isso, requer a obrigação de fazer pela 

reclamada, a declaração de inexigibilidade dos débitos e danos morais. 

Saliento que, não há provas suficientes nos autos que comprovam as 

articulações fático-jurídicas invocadas pela parte reclamada, na medida 

em que se fundamenta em alegações genéricas não expondo os motivos 

acerca de demora excessiva em realizar a religação da linha, conforme 

solicitado pelo autor. Assim a parte requerida não efetuou a produção 

probatória a fim de ilidir a sua responsabilidade, ante o disposto no inciso 

II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Sendo assim, tenho que a 

prestação do serviço pela empresa reclamada foi deficiente, pois ficou 

evidenciado nos autos que o reclamante requereu a devida transferência 

e posterior religação da linha telefônica e internet, porém o serviço não foi 

devidamente prestado, estando o autor aguardando por mais de 06 (seis) 

meses, em razão da aludida demora. Imperioso destacar que, o deslinde 

da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil 

do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Desse modo, 

tenho que, devida é a indenização à parte reclamante, uma vez que, 

eventual desorganização administrativa da empresa de telefonia 

reclamada não pode ser debitada a cargo da parte reclamante. Sendo 

assim, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a 

conduta ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o 

dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela 

reclamada culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos 

causados a parte reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de 

indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito 

no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: Art. 5º Todos 
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são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (os 

grifos não constam do original). Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano. E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Logo, entendo que 

deve ser acolhida a pretensão inicial da parte reclamante, pois a 

suspensão da prestação de serviço de telefonia, implica transtornos, 

desgastes, humilhação e sensação de impotência que, pelo que sinto, em 

muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados 

por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de 

reinstalação. Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas 

tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, ante 

aos diversos números de protocolos apresentados, o que, sem dúvida, 

gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para 

configurar o dano moral. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela parcial procedência do pedido inicial, para o fim de: - 

DETERMINAR a reinstalação do fornecimento do serviço de telefonia fixa e 

internet, no prazo de 10 (dez) dias, proibindo a reclamada de efetuar 

qualquer tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; 

- CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização, a título de danos 

morais, em favor da parte reclamante, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais a título de indenização por danos morais. Os juros de mora serão 

calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-26.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON 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)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 07 de NOVEMBRO de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-20.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

8010041-20.2014.8.11.0032. REQUERENTE: EDERALDO LEMES DO 

PRADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Cuida-se de Cumprimento de Sentença intentado por EDERALDO LEMES 

DO PRADO em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos já qualificados 

nos autos. Intimada a pagar o valor da execução, a parte executada 

quedou-se inerte inicialmente, tendo, contudo, extemporaneamente, 

apresentado embargos à execução sustentando excesso de execução e 

ausência de intimação. Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Dispõe o art. 52 da Lei n.º 9.099/95, que o 

cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais deve-se dar 

em observância aos preceitos insculpidos pelo Código de Processo Civil. 

Neste ínterim, é de se registrar que o art. 525 do CPC assim dispõe: “Art. 

525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação”. Com feito, dessume-se da leitura do 

dispositivo supra transcrito que a impugnação à execução deve ser 

manejada no prazo de 145 (quinze) dias após a intimação pagamento 

voluntário, de modo que a sua oposição após tal interstício é causa de sua 

rejeição liminar por notória intempestividade. In casu, revela a certidão de 

id. 14621410, que o executado fora devidamente intimado para de 

manifestar do prazo legal, contudo, quedou-se inerte, apenas 

comparecendo aos autos muito tempo após o termo final do lapso temporal 

que lhe era conferido, o que permite concluir pela intempestividade da 

impugnação lançada aos autos. Ante o exposto, forte em tais 

fundamentos de fato e de direito REJEITO a impugnação ao cumprimento 

de sentença, o que faço com arrimo no art. 525, “caput” do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente decisão, promova-se a 

expedição de alvará em favor da parte autora, arquivando-se o processo 

com as anotações e baixas necessárias. Rosário Oeste/MT, 12 de julho de 

2018. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-20.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

8010041-20.2014.8.11.0032. REQUERENTE: EDERALDO LEMES DO 

PRADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Cuida-se de Cumprimento de Sentença intentado por EDERALDO LEMES 

DO PRADO em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos já qualificados 

nos autos. Intimada a pagar o valor da execução, a parte executada 

quedou-se inerte inicialmente, tendo, contudo, extemporaneamente, 

apresentado embargos à execução sustentando excesso de execução e 

ausência de intimação. Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Dispõe o art. 52 da Lei n.º 9.099/95, que o 

cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais deve-se dar 

em observância aos preceitos insculpidos pelo Código de Processo Civil. 

Neste ínterim, é de se registrar que o art. 525 do CPC assim dispõe: “Art. 

525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
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próprios autos, sua impugnação”. Com feito, dessume-se da leitura do 

dispositivo supra transcrito que a impugnação à execução deve ser 

manejada no prazo de 145 (quinze) dias após a intimação pagamento 

voluntário, de modo que a sua oposição após tal interstício é causa de sua 

rejeição liminar por notória intempestividade. In casu, revela a certidão de 

id. 14621410, que o executado fora devidamente intimado para de 

manifestar do prazo legal, contudo, quedou-se inerte, apenas 

comparecendo aos autos muito tempo após o termo final do lapso temporal 

que lhe era conferido, o que permite concluir pela intempestividade da 

impugnação lançada aos autos. Ante o exposto, forte em tais 

fundamentos de fato e de direito REJEITO a impugnação ao cumprimento 

de sentença, o que faço com arrimo no art. 525, “caput” do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente decisão, promova-se a 

expedição de alvará em favor da parte autora, arquivando-se o processo 

com as anotações e baixas necessárias. Rosário Oeste/MT, 12 de julho de 

2018. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83250 Nr: 1875-67.2017.811.0053

 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: SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o INSS a 

implantar, em favor da parte autora, o benefício de aposentadoria por 

idade rural, com renda inicial equivalente a um salário mínimo, pagando-lhe, 

em consequência, as diferenças devidas, desde a data do requerimento 

administrativo (21.02.2014 – documento juntado pelo INSS). Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC. [...].”Nada mais havendo a consignar, por 

mim _________ (Gabriel Feil Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82896 Nr: 1683-37.2017.811.0053

 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: BENEDITA TOMASIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLAINE SANTOS DE SOUZA - 

OAB:8597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte Autora 

em face do INSS, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO, com resolução do 

mérito, o presente processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas ou honorários, pois que concedo a benesse da 

justiça gratuita.Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos 

autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento 

nº 42/2008-CGJ/MT.Intime-se a autarquia ré, nos termos do art. 183, § 1º 

do CPC.A parte autora sai devidamente intimada.Às providências.”Nada 

mais havendo a consignar, por mim _________ (Gabriel Feil Zanon), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 817-34.2014.811.0053

 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: JOAO CANCIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação movida por João 

Cancio Rodrigues em face do INSS, por ausência da comprovação material 

da atividade rural. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

honorários, por ser a parte autora beneficiaria da Justiça Gratuita.Dou 

esta por publicada em audiência. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ.Transitando em julgado, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de estilo. Intime-se a autarquia ré, nos termos do art. 183, § 1º 

do CPC.Saem os presentes intimados.Cumpra-se.Às providências.”Nada 

mais havendo a consignar, por mim _________ (Gabriel Feil Zanon), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86034 Nr: 787-57.2018.811.0053

 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: ANTONIO AURELIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUMAR APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante as razões trazidas pelo autor, entendo por necessária a 

realização da audiência de justificação, conforme exposto pelo MM. Juiz 

Substituto.

 Não se infere dos autos, prima facie, os requisitos autorizadores da tutela 

possessória (CPC, art. 561), de modo que se mostra justificável a 

realização da solenidade indicada no art. 562, parte final, do CPC.

Assim, DESIGNO audiência de justificação para o dia 26 de julho de 2018, 

às 13h30min.

As testemunhas do autor deverão comparecer independentemente de 

intimação, nos termos do art. 455 do CPC.

Intime-se o autor por seu advogado constituído (DJE).

 Cite-se o requerido para comparecer à audiência, acompanhado de 

advogado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84862 Nr: 308-64.2018.811.0053

 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: ANA APARECIDA PEREIRA POQUIVIQUI, ROBERTO 

BELARMINDO NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - 

OAB:208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. NOMEIO o advogado Leandro Manoel Franco Marquez (OAB MT 22947) 

como advogado dativo aos requeridos.

2. Passo à análise da liminar:

 Cuida-se de ação de reintegração de posse aforada por Ana Aparecida 

Pereira Poquiviqui e Roberto Belarmindo Nuernberg em face de Mauricio 

Veloso Cruvinel Junior, Manoel Messias da Silva e Paulo Sergio da 

Conceição Barbosa, ao argumento de que estes teriam esbulhado posse 

justa e legítima daquela.

Com lastro nestas assertivas, postula a requerente pela reintegração na 

posse do bem que foi esbulhado pela requerida. Juntou documentos.

Designada audiência de justificação, foram ouvidas duas testemunhas.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O cerne da questão ora posta em Juízo coaduna-se ao eventual esbulho 
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cometido pela requerida.

Neste prisma, efetivamente, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram 

a posse do imóvel litigioso com a parte requerente, bem assim, o esbulho 

perpetrado pelos requeridos.

Neste sentido, a testemunha Eliabeth Lisboa Pereira confirmou que vive na 

região há mais de 14 anos, bem assim conhece seus respectivos 

possuidores. Outrossim, confirmou ter visto sendo construídas casas no 

local.

Destarte, comprovados a posse e o esbulho, mister deferimento da liminar 

pleiteada na inicial.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de 

reintegração de posse, deduzido pela requerente, para reintegrá-la na 

posse do imóvel descrito na petição inicial.

 Concedo aos requeridos o prazo de 05 dias para retirada das 

construções do local.

Saem os presentes INTIMADOS E CITADOS. O prazo de contestação 

passará a fluir desta data.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-59.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRVANO DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de julho de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57740 Nr: 1968-77.2014.811.0039

 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): LENIR LEAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED, THIAGO DE MAMAN DORIGATTI - 

OAB:PROCURADOR FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Autos nº. 1968-77.2014.811.0039

Código nº. 55740

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64905 Nr: 1890-49.2015.811.0039

 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): OLIVIA MARTINS PLACIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 Autos nº. 1890-49.2015.811.0039

Código nº. 64905

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88655 Nr: 1910-35.2018.811.0039

 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: APARECIDA DONIZETE ZOCAL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE MORAES ORNELAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 1910-35.2018.811.0039.

CÓDIGO 88655

Vistos.

Intimem-se os autores para que comprovem sua hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou 

para que recolham as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62312 Nr: 976-82.2015.811.0039

 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: ANTÔNIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão da sentença de 

referencia n. 168, que passa a vigorar com a seguinte redação:“Diante do 

breve exposto, fixo os honorários advocatícios, em favor do causídico, 

pela atuação na presente demanda, no montante de 04 URH’s, tomando-se 

em conta a natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos, 

bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4º, 

do Provimento n. 009/2007-CGJ.”No mais, permanece inalterada a 

sentença vergastada.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 28 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64725 Nr: 1828-09.2015.811.0039
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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: ROSANA VIEIRA GARCIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MR-4.384-B, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT-4.062, 

SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6.180

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar 

o requerido a restituir o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos 

reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o efetivo 

desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação.Condeno a requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

baixa.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 

18 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63429 Nr: 1337-02.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA COSTA, MARCOS 

VINICIOS MADANÊS CHAVIER, KAIQUE SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, PAMELA 

WEBSTER DEBIAZI MORGAN - OAB:288386

 AUTOS Nº 1337-02.2015.811.0039

CÓDIGO 63429

Vistos.

Verifico que em despacho prolatado em referencia n. 218 foi designado 

interrogatório do réu para o dia 17 de julho do presente ano, entretanto, 

observo que não haverá tempo hábil para seu cumprimento. Assim, 

redesigno a audiência para a data mais próxima da pauta, qual seja, dia 04 

de setembro de 2018, às 13h30min.

No mais, mantenho as decisões anteriormente prolatadas (ref. n. 218).

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56281 Nr: 1179-78.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZIMAIRY SO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 1179-78.2014.811.0039 Código 56281

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: SUZIMAIRY SO MARTINS

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Suzimairy So Martins, Cpf: 02490495119 

Filiação: José Airton Martins e Maria de Lourdes Martins, data de 

nascimento: 21/12/1986, brasileiro(a), natural de Salto do céu-MT, 

solteiro(a), funcionária pública, Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/01/2015

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: SENTENÇA Vistos. Trata-se de ação penal pública 

incondicionada proposta pelo Ministério Público Estadual em face de 

SUZIMAIRY SO MARTINS, vulgo “SUZI”, devidamente qualificado nos 

autos, dando-o como incurso nas sanções penais previstas no do artigo 

303, parágrafo único e artigo 306, caput, c/c artigo 298, inciso III, todos da 

Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de 

infrações), pela prática do fato delituoso descritos nos seguintes termos, 

in verbis: “[...] 01º FATO. Consta dos inclusos autos de inquérito policial 

que no dia 07 de junho de 2014, por volta de 05h50, na Avenida São 

Paulo, esquina com a Rua Niterói, Centro, nesta cidade e Comarca de São 

José dos Quatro Marcos, a denunciada SUZIMAIRY SO MARTINS, vulgo 

“SUZI”, na direção de veículo automotor, consistente na motocicleta Honda 

Biz 125KS, placa KAG-6554, praticou lesão corporal culposa contra a 

vítima Fernando Martinez Molina, sem possuir Permissão para Dirigir ou 

Carteira de Habilitação. 02º FATO Consta ainda, que nas mesmas 

circunstâncias de tempo e de lugar, a denunciada SUZIMAIRY SO 

MARTINS, vulgo “SUZI”, com consciência e vontade, conduziu veículo 

automotor, consistente na motocicleta Honda Biz 125KS, placa KAG-6554, 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

conforme termo de constatação de embriaguez às fls. 14, sem possuir 

Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. [...]” A acusada foi presa 

em flagrante no dia 07/06/2014 (f. 04) A denúncia foi recebida em ref. 04, 

a acusada foi citada (ref. 25) e a Resposta à Acusação foi devidamente 

apresentada em ref. 34. Na instrução processual foram ouvidas 2 (duas) 

testemunhas e a vítima. Por não comparecer à audiência de instrução, 

apesar de devidamente intimada, foi decretada a revelia da acusada, nos 

termos do artigo 367, do Código de Processo Penal. Em alegações finais, o 

Ministério Público pugnou pela condenação da ré nos termos da denúncia 

(ref. 96), ao passo que, no mesmo momento processual (f. 100), a defesa 

requereu a absolvição do acusado, sustentando a insuficiência probatória. 

De forma subsidiária, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, com a 

fixação do regime de pena no aberto, bem como a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, insta 

salientar a presença das condições genéricas da ação (legitimidade ad 

causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade aparente, interesse de 

agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 c/c art. 18 do Código de 

Processo Penal). Da mesma forma, estão presentes os pressupostos 

processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, 

capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, 

originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela 

qual passo a analisar o mérito da acusação. Do exame formal dos autos, 

verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas 

processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). O processo encontra-se 

apto a ser julgado. DO MÉRITO. DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE 

(art. 306, da Lei 9.503/97). De proêmio, insta consignar que o crime 

descrito no art. 306, da lei 9.503/1997 (nova redação dada pela lei 

12.760/2012), enseja para sua concretização, que o agente esteja na 

condução de veículo automotor com a sua capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa 

que determine dependência. Note-se que não é necessário que o agente 

sob esta influência, cause dano a outrem, basta a presunção de perigo. 

Cuida-se assim de perigo abstrato, desse modo, tem-se praticado a 

conduta quando exista a superação de um determinado risco. Pois bem, 

no caso em baila, a conduta delitiva descrita no art. 306, do CTB, 

amolda-se perfeitamente à praticada pelo ora denunciado, posto que o 

acusado ingeriu bebida alcóolica e, após, dispôs-se a conduzir veículo 

automotor, colocando em risco sua própria vida e a vida de terceiros, 

ocasião em que fora abordado pelos policiais militares. In casu, verifico a 

existência dos elementos ensejadores do delito, bem como a produção de 

provas pertinentes ao crime em questão, qual seja, auto de prisão em 

flagrante de f. 05, o termo de depoimento das testemunhas, o termo de 

interrogatório da ré prestado em fase de inquérito, o boletim de ocorrência 

de f. 16/18, o termo de constatação de embriaguez de f. 20 e o relatório 

policial de f. 27/28, relatório médico de f. 38/64, bem como os demais 

documentos colacionados aos autos, restando configurado a 

materialidade do delito. No que tange à autoria delitiva, não resta dúvida 

quanto a esta, uma vez que restou devidamente comprovado, mediante 
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termo de constatação de embriaguez (fl. 20), testemunhos prestados em 

fase judicial, que a acusada conduzia veículo automotor sob a influência 

de álcool, expondo a perigo sua própria integridade física, bem como a de 

terceiros, além da confissão do ré, a qual afirmou em fase de inquérito que 

havia feito ingestão de bebida alcoólica e em seguida, conduzido veículo 

automotor, provocando, em virtude disso, lesão corporal em face da vítima 

Fernando Martinez Molina. Nesse sentido, oportuna a transcrição de sua 

versão apresentada em fase inquisitorial (f. 11): “[...] Que por volta das 

20h de ontem chegou à festa de peão que estava sendo realizada no 

recinto desta cidade, conduzindo sua motocicleta Honda Biz, cor preta, no 

2005/2006, não recordando a placa; Que durante toda a noite e 

madrugada na festa, ingeriu cerca de quatro latas de cerveja, porém, 

parou de beber no início da madrugada; Que durante a madrugada ingeriu 

lanches e sucos e por volta das 05h de hoje, saiu do recinto conduzindo a 

motocicleta; Que ao passar pelo cruzamento, próximo a uma padaria, 

percebeu que alguém de bicicleta à sua frente, quando tentou frear, porém 

seu esforço não foi suficiente, atingindo a roda traseira da bicicleta; Que 

tanto a interrogada quanto o homem que estava na bicicleta caíram; Que 

ficou desacordada por alguns instantes, recobrando os sentidos quando 

já estava sendo levada à companhia da PM; Que enquanto estava na 

companhia da PM, ouviu alguém relatar que o homem que estava na 

bicicleta sofreu fratura em uma das pernas; Que mesmo ingerindo bebida 

alcoólica durante a noite, acredita que no momento do acidente estava em 

condições de conduzir o automotor; Que não possui CNH e o veículo ficou 

apreendido na companhia da PM [...]” Ademais, tem-se que o testemunho 

do policial Elisvaldo Duarte, o qual narrou em juízo, que foram acionados, 

via 190, por conta do acidente, sendo que ao chegarem ao local, 

constataram que a vítima estava com fratura exposta e que a condutora 

da motocicleta estava em visível estado de embriaguez. Oportuno 

consignar, nesse caso, que o auto de constatação de sinais de 

embriaguez é perfeitamente cabível ao caso como meio de prova capaz de 

ensejar num édito condenatório, consoante o disposto no art. 306, §1º, 

inciso II, do CTB, ipsis litteris: “Art. 306. Conduzir veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 

outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada 

pela Lei nº 12.760, de 2012). § 1o As condutas previstas no caput serão 

constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012). (...) II - sinais que 

indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade 

psicomotora. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)”. Portanto, verificando 

que os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva suscitados no 

âmbito investigativo restaram completamente evidenciados no âmbito 

judicial, bem como a materialidade do delito, a condenação é medida 

escorreita, eis que respaldada em seguros elementos de provas, já 

submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Ressalte-se ainda, a presença da agravante prevista no artigo 298m 

inciso III, vez que a própria acusada confessou perante a Autoridade 

Policial, que não possuía carteira de habilitação para dirigir veículos 

automotores. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO 

DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art. 303, da Lei 9.503/97) A materialidade do 

delito está amplamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de f. 

05, o termo de depoimento das testemunhas, o termo de interrogatório da 

ré prestado em fase de inquérito, o boletim de ocorrência de f. 16/18, o 

termo de constatação de embriaguez de f. 20 e o relatório policial de f. 

27/28, relatório médico de f. 38/64, bem como os demais documentos 

colacionados aos autos. A autoria, por sua vez, também restou 

comprovada, senão vejamos. Com efeito, ao ser interrogada em fase de 

inquérito, a ré SUZIMAIRY confessou que no dia do fato, após ter ingerido 

bebida alcoólica e dirigido veículo automotor, veio a atropelar a vítima 

Fernando Martinez Molina: “[...] Que ao passar pelo cruzamento, próximo a 

uma padaria, percebeu que alguém de bicicleta à sua frente, quando 

tentou frear, porém seu esforço não foi suficiente, atingindo a roda 

traseira da bicicleta; Que tanto a interrogada quanto o homem que estava 

na bicicleta caíram; Que ficou desacordada por alguns instantes, 

recobrando os sentidos quando já estava sendo levada à companhia da 

PM; Que enquanto estava na companhia da PM, ouviu alguém relatar que o 

homem que estava na bicicleta sofreu fratura em uma das pernas; Que 

mesmo ingerindo bebida alcoólica durante a noite, acredita que no 

momento do acidente estava em condições de conduzir o automotor; Que 

não possui CNH e o veículo ficou apreendido na companhia da PM [...]” 

(fls. 11). A vítima, por sua vez, narrou, com detalhes, o episódio perante a 

autoridade policial (f. 31), explicitando que por conta do acidente, sofreu 

uma fratura na perna direita e várias escoriações pelo corpo, in verbis: 

“Que no dia dos fatos, por volta das 06h, estava vindo da pista de 

atletismo na Rua Niteroi, de bicicleta, quando nas proximidades da padaria 

Marra Pura, o declarante, chegando próximo da Av. São Paulo, parou 

porque estava passando vários veículos, quando então veio uma 

motocicleta onde a condutora SUZIMAIRY SO MARTINS colidiu no meio de 

sua bicicleta, jogando o declarante vários metros à frente, o declarante 

desmaiado, somente voltando em si já no hospital, onde o mesmo sofreu 

fratura na perna direita e várias escoriações pelo corpo, inclusive na 

cabeça; que o declarante ficou sabendo depois que quem lhe prestou 

socorro foi a polícia militar, afirma ainda o declarante, que a condutora da 

motocicleta até a presente data não entrou em contato e nem prestou 

nenhum tipo de assistência ao declarante. Em juízo, a vítima Fernando 

ratificou as declarações prestadas em fase inquisitorial, asseverando, 

ainda, que até hoje sente dores em virtude da lesão e que não melhora, 

mesmo após já ter ido em três médicos. A testemunha Elisvaldo Duarte, 

policial militar que foi inquirido em Juízo, ratificou o depoimento prestado na 

fase inquisitória, no sentido de que foram acionados, via 190, por conta do 

acidente, sendo que ao chegarem ao local, constataram que a vítima 

estava com fratura exposta e que a condutora da motocicleta estava em 

visível estado de embriaguez. Diante desse contexto, denota-se que a 

acusada agiu com imprudência, ao dirigir embriagada e sem habilitação. 

Por certo, que ainda não estava em condições de dirigir veículo automotor 

em via pública, o que acabou por lesionar a vitima que sofreu graves 

ferimentos, conforme atestou laudo medico juntado aos autos. No que 

tange às alegações da parte ré de serem insuficientes as provas 

acostadas no feito, não deve prosperar, pois há elementos suficientes e 

robustos que dão guarida a condenação. Quanto à causa de aumento 

prevista no parágrafo único do art. 303 da Lei Especial, vislumbra-se 

plenamente caracterizada pela própria confissão da ré, que na 

oportunidade em que foi inquirida, assumiu que dirigia o veículo sem a 

habilitação devida. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo o mais que 

dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR a acusada SUZIMAIRY SO MARTINS, vulgo “SUZI”, já 

qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, 

c/c artigo 298, inciso III, e artigo 303, parágrafo único, todos do Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), c/c artigo 61, inciso II, “h”, do Código 

Penal, e na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material). 

Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal. 1. ARTIGO 

306, CAPUT, DA LEI 9.503/97. O crime previsto no artigo 306 da lei 

9.503/1997, prevê como pena detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) 

anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor. Em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena e, considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que: A) A ré 

agiu com culpabilidade normal à espécie; B) A ré não possui antecedentes 

criminais a ser valorados; C) Não há maiores dados nos autos para se 

aferir a sua conduta social; D) Também não constam informações 

específicas sobre a personalidade da acusada; E) O motivo do crime já é 

punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; F) As 

circunstâncias do crime são normais à espécie; G) Não há circunstância 

excedente que faça com que o acusado mereça majoração da pena. H) A 

vítima do delito em comento é a sociedade, portanto, não há como valorar 

qualquer conduta. Nestes termos, considerando as causas objetivas e 

subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multas. Quanto à segunda fase, vislumbro a 

agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB, que compenso com a 

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), visto que a 

sentenciada confessou espontaneamente a prática delitiva, quando em 

fase de inquérito, eis porque mantenho a reprimenda. Na terceira fase de 

dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de 

pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multas, que devem ser calculados à base de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.2.ARTIGO 303, CAPUT, 

DA LEI 9.503/97. O crime previsto no artigo 303 da lei 9.503/1997, prevê 

como pena, detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e suspensão 

ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. Em atenção ao princípio constitucional da individualização da 

pena, bem como ao disposto no art. 59 do Código Penal, observo que in 

casu:A)A ré agiu com culpabilidade normal à espécie; B) A ré não possui 

antecedentes criminais a ser valorados; C) Não há maiores dados nos 

autos para se aferir a sua conduta social; D) Também não constam 

informações específicas sobre a personalidade da acusada; E) O motivo 
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do crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de 

valorá-lo; F) As circunstâncias do crime são normais à espécie; G) Não há 

circunstância excedente que faça com que o acusado mereça majoração 

da pena. H) A vítima em nada contribuiu para o delito. Nestes termos, 

considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA BASE no 

patamar de 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria 

da pena incide a circunstância atenuante da confissão espontânea em 

juízo (art. 65, III, “d”, do CP), contudo, deixo de proceder à redução, tendo 

em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação 

constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual 

MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) meses de detenção. 

Observo não existir causas de diminuição de pena. Necessário, contudo, 

o reconhecimento da causa de aumento prevista no parágrafo único, do 

art. 303, do CTB, razão pela qual, aumento a pena em 02 (dois) meses de 

detenção, observado o quantum de aumento de 1/3, perfazendo a pena o 

patamar de 08 (oito) meses de detenção o que TORNO A PENA 

DEFINITIVA ante a inexistência de mais causas que possam alterar a 

reprimenda imposta. DO CONCURSO MATERIAL Considerando o disposto 

no art. 69, do Código Penal, aplicando o sistema do cúmulo material, 

TORNO TOTAL A PENA DA SENTENCIADA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) 

MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Fixo o dia-multa na ordem 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido. O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o ABERTO, 

nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do CP. Diante do quantum de pena que ora 

se opera, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a 

concessão da substituição de pena, nos moldes do art. 44, do CP, pelo 

que torna inviável a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP). 

Portanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritiva de direito 

consistente em prestação de serviço a comunidade ou a entidades 

públicas, na forma e condições a serem impostas pelo Juízo das 

Execuções Penais e, prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários 

mínimos, e, atenção ao disposto no art. 44, §2º, do CP. Consigno que o 

descumprimento injustificado da pena restritiva de direito acima aplicada, 

ensejará em sua revogação e o conseguinte cumprimento da pena 

privativa de liberdade pelo réu. Imponho ao acusado, de forma cumulativa 

à pena já aplicada, a suspensão ou a proibição de se obter Permissão 

para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, pelo período de 01 (um) 

ano e 02 (dois) meses. Após o trânsito em julgado, oficie-se à CIRETRAN 

local noticiando a imposição da suspensão ou proibição de se obter 

Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação. Quanto à 

indenização por danos causados pela infração (art. 387, inciso IV, do 

CPP), por não conter elementos probatórios nos autos suficientes para 

demonstrar o prejuízo sofrido pela vitima, deixo de fixá-la, devendo a parte 

autora buscar a tutela jurisdicional, via ação de conhecimento no âmbito 

cível, onde terá oportunidade para demonstrar todo o prejuízo sofrido. 

Após o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso e CIRETRAN a fim de que tome as 

providências cabíveis para a efetivação da ordem de suspenção/proibição 

para dirigir veículo automotor, pelo prazo alhures fixado. DISPOSIÇÕES 

FINAIS Reconheço à ré o direito de apelar em liberdade, pois não se 

vislumbra existirem as condições à decretação de sua prisão preventiva, 

ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os requisitos insertos no art. 

312 do Código de Processo Penal que ensejariam a decretação da 

segregação cautelar do acusado. Nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei 

Estadual nº 7.603/01, o réu é isento do pagamento de emolumentos, 

despesas e custas. Intime-se o réu pessoalmente da sentença, nos 

moldes do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Oportunamente, 

após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: A) 

Intime-se o réu para que entregue à autoridade judiciária, em 48h 

(quarenta e oito horas), a Permissão para Dirigir ou a Carteira de 

Habilitação.B) lancem-se os nomes do réu no rol dos culpados; 

C)comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88; 

D)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; E) 

expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do CNGC; F) 

arquivem-se os autos. P.R.I. Cumpra-se.

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 13 de julho de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79934 Nr: 2292-62.2017.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2292-62.2018.811.0039

CÓDIGO 79934

Vistos.

Intime-se a parte autora para que esclareça o endereço mencionado de 

ref. 22, posto que a referida cidade não pertence ao Distrito de Mato 

Grosso e, que o CEP pertence ao Juízo de São José dos Quatro 

Marcos/MT.

Às providências. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83743 Nr: 4342-61.2017.811.0039

 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): O. BUENO DE CAMARGO TOLDOS ME, OSMAR 

BUENO DE CAMARGO, TAILOR BUENO DE CAMARGO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 4342-61.2017.811.0039

CÓDIGO 83743

Vistos.

Consigo que, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e 

rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Nessa toada:

 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo 

utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, 

objetivando obter as últimas declarações de rendimentos da executada, 

para a consecução de eventual novo endereço daquela ou de bens de 

sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente quando a 

utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos 

financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” (TRF 5ª 

Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011)”.

Ressalte que, comprovada nos autos a absoluta impossibilidade de se 

localizar o réu, tendo as possibilidades de localização pelas partes se 

esgotado e, nos moldes do que preleciona o artigo 319, §1º do Código de 

Processo Civil, poderá este juízo realizar buscas, tratando-se, porém, de 

situação excepcional.

 No caso em tela, observo não ter a parte comprovado ter envidado 

esforços no sentido de localizar o endereço do requerido, tampouco de 

terem se esgotados os meios de buscas, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pedido de fls. 55.

Assim, intime-se o exequente para dar o devido impulsionamento no feito, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III do Código de Processo 

Civil e, ainda, arcar com as custas referentes às despesas de condução 

para a efetivação da diligência requerida e futuras, conforme certidão de 

ref. 11.

P. R. I. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87954 Nr: 1596-89.2018.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS BASSI DA SILVA, JOÃO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA - 

OAB:21121/O, RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1596-89.2012.811.0039

CÓDIGO 87954

Vistos.

Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre juntada de 

informações de ref. 14 no prazo legal de 15 (quize) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87272 Nr: 1271-17.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KCEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1271-17.2018.811.0039

CÓDIGO 87272

Vistos.

Tendo em vista, a ausência injustificada da autora na solenidade 

designada deixo para aplicar a sanção prevista no artigo 334, §8º CPC na 

prolação de sentença.

Ademais, aguarde-se juntada de contestação do réu aos autos, após, 

intime-se a autora para se manifestar no prazo legal da 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72033 Nr: 2170-83.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARQUES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária 

a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; 

b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor 

da condenação.Outrossim, expeça-se oficio requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal 

– Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

305/2014.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos 

do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.Ás 

providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70880 Nr: 1565-40.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO EDSON MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O ônus de diligenciar a respeito de bens e endereço da parte executada é 

da própria exequente, não podendo o Juízo, que deve se manter 

equidistante das duas partes, avocar, para si, o encargo que compete a 

uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo utilizar-se do Sistema 

INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, objetivando obter as últimas 

declarações de rendimentos da executada, para a consecução de 

eventual novo endereço daquela ou de bens de sua propriedade e 

desconhecidos pela exequente, mormente quando a utilização do 

BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos financeiros, pois 

desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” (TRF 5ª Região – Agravo 

de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011)”.Ressalte que, comprovada 

nos autos a absoluta impossibilidade de se localizar o réu, tendo as 

possibilidades de localização pelas partes se esgotado e, nos moldes do 

que preleciona o artigo 319, §1º do Código de Processo Civil, poderá este 

juízo realizar buscas, tratando-se, porém, de situação excepcional. No 

caso em tela, observo não ter a parte comprovado ter envidado esforços 

no sentido de localizar o endereço do requerido, tampouco de terem se 

esgotados os meios de buscas, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

referencia n. 64.Assim, intime-se o exequente para dar o devido 

impulsionamento no feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III 

do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72782 Nr: 2567-45.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE TABOA SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

REESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período 

de 24 (vinte e quatro) meses, consistente numa renda mensal 

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício 

desde a data da cessação do benefício administrativo, ou seja, 

27/04/2016, e, após o período de 02 (dois) anos seja realizada nova 

avaliação pericial.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 
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(trinta) dias.Ás providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59957 Nr: 274-39.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO MOURA DA SILVA, 

GIVANILDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, JULIANO 

DUARTE PRIOTO - OAB:MT 18566

 AUTOS N° 274-39.2015.811.0039

CÓD. 59957

Vistos.

RECEBO o recurso de apelação em seus legais efeitos.

Intime-se a Defesa dos réus para apresentar as Razões Recursais e o 

Ministério Público, as respectivas Contrarrazões no prazo legal.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação.

 Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 78807 Nr: 1677-72.2017.811.0039

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311/MT, ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO 

BARBOSA LIMA - OAB:16646, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:OAB/MT 11.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 AUTOS Nº. 1677-72.2017.811.0098.

CÓDIGO Nº. 78807.

Vistos.

Cuida-se de Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por 

Genesmar Silva da Cunha Junior, em desfavor ao Banco Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA, ambos devidamente qualificados no 

feito.

Aduz, em apertada síntese, que após a decisão que deferiu a liminar foi 

expedido ofício ao Cartório do 1 Ofício desta comarca de São José dos 

Quatro Marcos/MT visando o retorno da propriedade da área ao 

requerente, no entanto, o Cartório expediu uma nota de devolução 

esclarecendo que para que o bem imóvel foi transferido ao autor é 

necessário o recolhimento de impostos de transferência, custas e 

emolumentos notariais.

Dessa maneira, em análise da nota devolutiva da cartorária, constato que 

não existe razão para o acolhimento do pleito do autor em referencia n. 75.

Por não se tratar de justiça gratuita e já que o referido imóvel foi 

devidamente consolidado para o Banco Administradora de Consórcio 

LTDA, não sendo possível simplesmente cancelar a transferência já 

realizada.

Ademais, em consonância com a consolidação das normas gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ao Foro Extrajudicial – CNGCE, da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado – CGJ/MT devidamente 

demonstradas pela Cartorária, INDEFIRO o pleito do autor quanto a 

retificação da decisão liminar em não onerar o requerente em 

recolhimentos, custas e emolumentos necessários e exigidos por este 

Cartório do 1º Ofício desta comarca de São José Marcos/MT.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 68857 Nr: 820-60.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária 

a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o 

valor da condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os 

honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a 

Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes 

da Resolução 305/2014.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87799 Nr: 1527-57.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O

 AUTOS Nº 1527-57.2018.811.0039

CÓDIGO 87799

Vistos.

Tendo em vista que esta comarca temporariamente não dispõe de 

Defensor Público atuante, NOMEIO o(a) Douto(a) Advogado(a) ANDRÉ 

LUIZ PICOLLI HERRERA, OAB/MT 21.121 para ofertar resposta acusação 

em defesa de WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO, Vulgo 

“Pulga”, o qual desempenhara tal múnus público, por força da disposição 

estanque do artigo 22 e seguintes do Estatuto e Código de Ética da ilustre 

OAB. 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 título de honorários advocatícios 01 (um) 

URH a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.

 Intime-se o Advogado militante nesta comarca acerca da referida 

nomeação, ao passo que, não havendo objeção daquele, abro vistas dos 

autos para que apresente resposta à acusação, nos termos do artigo 396, 

do CPP.

 Com a juntada de tais ou certificada a impossibilidade, voltem os autos 

conclusos.

Às providências.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84755 Nr: 35-30.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERÔNIMO DE OLIVEIRA FILÓ 

- OAB:MT 24.367-0

 Vistos. Vislumbro, diante do arcabouço probatório colhido durante a 

instrução processual, não haver dúvida de que a motocicleta apreendida 

foi utilizada no tráfico de drogas para o transporte das substâncias 

entorpecentes, fato este confirmado, inclusive, pela confissão do acusado 

e declarações prestadas pela adolescente Kessia Pereira Fellon, 

conforme acima demonstrado.esse sentido, é a jurisprudência:CONDENO 

o réu ao pagamento de emolumentos, despesas e custas.Intime-se o réu 

pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de 

Processo Penal.Havendo interposição de recurso, expeça-se a GUIA DE 

EXECUÇÃO PROVISÓRIAOportunamente, após o trânsito em julgado, 

tomem-se as seguintes providências: a)Lancem o nome do réu no rol dos 

culpados bEm cumprimento ao art. 1.498, §2º, da CNGC, as substâncias 

entorpecentes apreendidas às fls. 26, devidamente comprovadas pelos 

laudos periciais deverão ser levadas ao órgão competente do Ministério da 

Saúde ou congênere estadual. Caberá à autoridade policial a 

responsabilidade pela legal e regular entrega, não dispensando, inclusive, 

a pesagem ou medição volumétrica no momento do recebimento, por parte 

do responsável do citado órgão. c) Comunique-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral e ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT 

para as anotações pertinentes. d)Expeça-se guia de execução definitiva 

nos termos da CNGC/MT.e) Arquivem-se os autos. P.R.I. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 09 de julho de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72472 Nr: 2416-79.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVALDO REMEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA PALERMO - OAB:24344/0

 Termo Circunstanciado nº. 2416-79.2016.811.0039

 Código 72472

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Vistos.

Tendo em vista que esta comarca não dispõe de Defensor Público, 

NOMEIO o/a Douto(a) Advogado(a) AMANDA GONÇALVES DA SILVA, 

OAB/MT 24.344/O para patrocinar a defesa da autora, o qual 

desempenhara tal múnus público, por força da disposição estanque do 

artigo 22 e seguintes do Estatuto e Código de Ética da ilustre OAB.

 Consigno, que diante dos trabalhos desempenhados, e por força do 

provimento 09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento 

processual em questão deixo para arbitrar o quantum a título de 

honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso ao 

final dos trabalhos.

Intime-se o referido causídico acerca da referida nomeação.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21555 Nr: 1752-92.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCON DIEGO RODRIGUES LOPES, IOLANDO 

FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS - S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, Ruy Rosado de Aguiar Júnior - OAB:RS 2.703

 Autos nº. 1752-92.2009.811.0039.

Código nº. 21555.

Vistos.

Tendo em vista a certidão sob fl. 306, remetam-se o presente feito ao E. 

Turma Recursal, com as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 031/2018-DF

O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

CONSIDERANDO o disposto no item 1.2.11, da Seção 2, do Capítulo I, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que determina ao Juiz competente que realize 

correição anual nas delegacias de polícia e unidades prisionais sob sua 

jurisdição;

CONSIDERANDO que o Juízo da Vara Única detém a exclusividade para o 

julgamento dos feitos criminais nesta Comarca, bem como exerce a função 

de juízo das execuções penais, além de presidente do Tribunal do Júri;

RESOLVE:

I – DESIGNAR o dia 28 de agosto de 2018, a partir das 09h00, para 

correição na Delegacia de Polícia da Comarca;

II - DESIGNAR o servidor FAGNER DIAS LOPES, matrícula 22.694, 

Assessor de Gabinete I, para secretariar os trabalhos correicionais;

III – DETERMINAR o Senhor Delegado de Polícia responsável pela Delegacia 

local, ou quem suas vezes fizer, que permaneça em seu posto na data da 

correição, para que forneça ao Juiz Corregedor os esclarecimentos 

necessários à realização dos serviços correicionais;

IV – CONVOCAR o Representante do Ministério Público, da Defensoria 

Pública, advogados e membros da comunidade para, querendo, 

acompanharem os trabalhos de Correição, oportunidade em que qualquer 

pessoa poderá apresentar, por escrito, reclamações ou sugestões que se 

relacionem ao serviço judiciário desta Comarca.

Remeta-se cópia da presente ao Conselho da Magistratura, Corregedoria 

Geral de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à OAB - Subseção 

de Sapezal.

Comunique-se o Senhor Delegado de Polícia, enviando-se cópia para ser 

afixada em local visível.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sapezal/MT, 13 de julho de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 32/2018-DF

O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

Considerando o que dispõe a artigo 86, do Código de Organização e 

Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE (Lei Estadual nº4. 
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964, de 26.12.1985) e Seção 2. Função Correicional – Art. 8º das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

relativa ao Foro Judicial- CNGC.

RESOLVE:

 I – FIXAR o prazo de 30 dias, compreendido entre 23 de julho a 21 de 

agosto de 2018, para realização da Correição Ordinária na Diretoria do 

Foro, Cartório Distribuidor, Vara Única e Juizado Especial desta Comarca, 

com possibilidade de prorrogação, se necessário.

II - DESIGNAR o servidor FAGNER DIAS LOPES, matrícula 22.694, 

Assessor de Gabinete I, para secretariar os trabalhos correcionais.

III – DETERMINAR aos Servidores das respectivas lotações que 

permaneçam em seus postos durante a correição, para que forneçam os 

esclarecimentos necessários à realização dos serviços correicionais.

IV – REQUISITE-SE a devolução de todos os processos que encontram-se 

em carga à órgãos externos e advogados.

V – O período correcional, NÃO SUSPENDERÁ os prazos processuais 

bem como, o atendimento ao público ocorrerá normalmente das 12h às 

19h.

VI – CONVIDAR Autoridades legalmente constituídas, os Representantes 

do Ministério Público, Advogados, Estagiários, Serventuários e o Público 

em Geral, a apresentarem reclamações quanto às irregularidades nos 

serviços relativos ao Foro judicial, no Fórum local, em horário de 

expediente.

VII – DETERMINAR, que após terminados os trabalhos correicionais, seja 

enviado respectivo termo à Corregedoria Geral de Justiça, por meio 

eletrônico disponibilizado no sistema informatizado do TJ-MT.

VIII – ENCAMINHE-SE cópia ao Cartório Distribuidor, Coordenadoria 

Administrativa, Delegacia de Polícia, Ministério Público, ao representante da 

OAB nesta Comarca, para que afixem em seus respectivos murais, bem 

como, seja afixada cópia no quadro mural do Fórum, para conhecimento 

de terceiros e público em geral.

IX – REMETA-SE cópia desta à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sapezal/MT, 13 de julho de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25152 Nr: 1324-66.2004.811.0078

 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: DORACY DE ANDRADE ROTILLI, OTÁVIO ROTILLI, 

ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE ROTILLI, JULIANA DE ANDRADE 

ROTILLI LUNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI, NELI 

DEDONATI SIMONETTI, SAVUCOL RECAPADORA DE PNEUS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:9.124, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB MT 6848, 

FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - OAB:5140/MT, JOÃO 

CARLOS HIDALGO THOMÉ - OAB:4193-B, JOSÉ EDUARDO LEITE - 

OAB:6.517/MT

 Para INTIMAR a parte CARLOS ROBERTO SIMONETI, para no prazo legal 

se manifestar nos autos através de seus procuradores, a despeito do 

resposta do Sr. Perito, de fls. 706/712 quanto a impugnação apresentada 

pelo intimando ao Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 101360 Nr: 2337-46.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 5ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARIETE TEREZINHA MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, através de seu advogado, para manifestar-se 

nos autos no prazo de 15 dias a cerca do r. despacho ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36295 Nr: 1132-60.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR JORGE CAZARIL, SILVANA SANGALETTI 

CAZARIL, ROSMARI TERESINHA COSDASSO, IVALDI VALENTINO 

DEMENECH, LEONILDA OLTRAMARI DEMENECH, VILMAR CARDASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR AFONSO SCHNEIDER, ROSÂNGELA 

TEODORA CORRÊA SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LEON KREFTA - 

OAB:4083/RO, ARMANDO KREFTA - OAB:321-B/RO, EWERTON LINEU 

BARRETO RAMOS - OAB:26366/PR, JAIME LUIZ SIMON - 

OAB:MT/3.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75744 Nr: 582-89.2014.811.0078

 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: MAURICIO DALL AGNOL TOPANOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CESAR SANTOS SOUZA, LUANA 

MAYARA FUNAYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 
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– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 4148-41.2017.811.0078

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCTK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK, BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Por fim, friso a necessidade de a Secretaria remeter para análise do 

gabinete SOMENTE processos que tenham suas decisões cumpridas, 

publicadas, partes devidamente intimadas e escoado o prazo de 

manifestações, sendo TODOS estes fatos devidamente CERTIFICADOS. 

Antes da ocorrência destes fatos, a conclusão torna-se indevida e 

desnecessária. Saliente-se que tal fato de conclusões indevidas é 

rotineiro neste Fórum. Em que pese as inúmeras reuniões, avisos e 

orientações, tal fato torna-se a se repetir cotidianamente, causando 

morosidade processual e perda do dinheiro público, dado a necessidade 

de repetição dos trabalhos. Os principais prejudicados quanto a ausência 

de conferência prévia e devidamente certificada não é este juízo, tão 

pouco os servidores, mas sim a sociedade sapezalense. Assim, 

CUMPRA-SE INTEGRALMENTE TODOS os atos já determinados. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 4148-41.2017.811.0078

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCTK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK, BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Vistos e examinados

Trata-se de Homologação de Acordo de Decretação de Divorcio pactuado 

por LEANE CARMEM TAMIOZZO KRAUSPENHAR em face de MAXMILIANO 

KRAUSPENHAR, em que ambas as partes manifestaram concordância na 

audiência de conciliação (ref. 81).

Com efeito, a vigente Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º 

(alterada pela Emenda Constitucional nº 66, de 13.7.2010, em vigor a partir 

do dia 14.7.2010), traz a seguinte redação:

 "Art. 226 (omissis)

(...)

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio."

 A alteração no texto constitucional em testilha veio a facilitar a dissolução 

da sociedade e do vínculo conjugais, outorgando às partes a possibilidade 

de intentarem o divórcio direto imediato, a tornar despicienda a etapa da 

separação judicial que, por muito tempo, consistia em verdadeiro estágio 

intermediário entre o casamento e o divórcio.

 Na hipótese, tem-se pedido de divórcio direto imediato, formulado com 

supedâneo na nova redação do texto constitucional.

Assente tal premissa, é certo que a manutenção da vida do casal 

tornou-se insustentável, pelo que a decretação do divórcio é de rigor.

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, e 1.581 do CC.

A requerente voltará a usar o nome de solteira, LEANE CARMEM 

TAMIOZZO.

Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro 

da Comarca de Santa Maria/RS para que determine a expedição de 

mandado de averbação no livro de casamentos B-70 fls. 154 sob o nº 

21265 do Registro Civil da 2ª Zona de Santa Maria/RS (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, adotando as providências necessárias, 

devendo encaminhar a este juízo duas cópias da certidão devidamente 

averbada para posterior levantamento dos requerentes.

 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.: 110476 Nr: 2352-78.2018.811.0078

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JEANE 

CARLA TALVANES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requeridos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

providenciem nova avaliação e tomada de medidas para confecção de 

uma cadeira de rodas adequada ao paciente(eis que as medidas 

anteriormente retiradas são de outubro de 2016 e ante o crescimento da 

criança), bem como proceder a entrega da cadeira de rodas paraplégica 

infantil para o paciente ANDRÉ HERNRIQUE TALVANES DOS SANTOS, 

assegurando ainda a continuidade de tal tratamento, ainda que feita 

contratação de fornecedor particular, sem licitação, devido à urgência do 

caso, sob pena de implemento de medidas coercitivas e devidas 

responsabilizações, sem prejuízo de bloqueio da quantia necessária em 

caso de descumprimento.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, remessa virtual dos autos, 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.: 111860 Nr: 3151-24.2018.811.0078

 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: ADRIANO RAMOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RAMOS PETRY - 

OAB:7183, SILVIO CARLOS CERQUEIRA - OAB:6787, WILSON 

NOGUEIRA JUNIOR - OAB:2917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise perfunctória dos autos, verifico que neste momento 

processual não é possível apreciar o pedido de liminar, todavia, nada 

impede que após a juntada de informações prestadas pela autoridade 

coatora a ser notificada, possa ser concedida a medida liminar.

Entendo, portanto, necessária às informações da autoridades coatora em 

relação aos fatos, para melhor apreciar o pedido de liminar pleiteado pelo 

impetrante.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta até o momento, 

postergo a análise do pedido liminar para após a chegada das 

informações da autoridade coatora.

Notifique-se a autoridade coatora e o agente coator, requisitando-se as 

informações a respeito dos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do inciso I, do artigo 7º, da lei nº 12.016/09.

Após, com a chegada de TODAS as informações remetam-se os autos 

com vistas ao Ministério Público nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/09.

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos com 

URGÊNCIA para apreciação da liminar.

Notifique-se.
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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.: 111873 Nr: 3155-61.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DAGOSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111788 Nr: 3119-19.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS, EDMG–SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com URGÊNCIA em razão de pedido de tutela, que se digitalize 

a integralidade deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço.

Aportado aos autos o parecer, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de Urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110844 Nr: 2549-33.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIKASSIA BRIANIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, estando 

presentes os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA em 

caráter liminar, para determinar a internação compulsória de ANDERSON 

DOS SANTOS, devendo os requeridos, de forma solidária, no prazo de 10 

(dez) dias, franquear, pelo período necessário e às suas expensas, 

clínica especializada pública ou privada, para o devido tratamento de 

desintoxicação, sob pena de implemento de medidas coercitivas e devidas 

responsabilizações, ressalvada a possibilidade de bloqueio judicial nas 

contas dos requeridos para custeio do tratamento em caso de 

recalcitrância do cumprimento da liminar.EXPEÇA-SE mandado de 

internação, a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça junto ao Município. Na 

tentativa de evitar-se a segregação desnecessária, caberá ao Município, 

conforme o local em que se der a internação, a apresentação de relatórios 

médicos quinzenais, a explicitar as condições do paciente. A todo 

momento, mesmo fora dos referidos relatórios, de forma justificada, o 

profissional designado poderá conceder alta ao paciente.CITEM-SE os 

Requeridos para que, querendo, e no prazo legal, apresentem resposta, 

sob pena de revelia consoante preconizado no CPC. Ressalto, desde já, 

que a citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada na pessoa 

de seu procurador Jurídico, via remessa dos autos, eis que o feito tramita 

de forma Virtual, e a citação do Município de Sapezal na pessoa de seu 

representante legal.Intime-se a DPE.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às Providências. CONRADO MACHADO 

SIMÃOJuiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27154 Nr: 458-53.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado de defesa, para manifestação considerando o retorno dos 

autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11855 Nr: 594-60.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcir Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Zimerman - 

OAB:nº 38.532

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do réu, na 

pessoa do advogado de defesa, para comparecer à audiência designada 

pelo Juízo Deprecado da Vara Única da Comarca de Camboriú - SC, para 

inquirição de testemunha do réu, que se realizará no dia 07/08/2018, às 

14h, no endereço: Rua São Paulo, loteamento Santa Regina III, nº Areias, 
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Camboriú - SC, conforme Ofício juntado aos autos às fls. 192.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11855 Nr: 594-60.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcir Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Zimerman - 

OAB:nº 38.532

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do réu, na 

pessoa do advogado de defesa, para comparecer à audiência designada 

pelo Juízo Deprecado da Vara Única da Comarca de Terra Nova do 

Norte/MT, para inquirição de testemunha do autor, que se realizará no dia 

25/07/2018, às 14h50min, no endereço: Av. Cloves Felicio Vettorato, nº 

1000, Bairro Centro, Terra Nova do Norte- MT, conforme Ofício nº 

570/2018, juntado aos autos às fls. 191.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22223 Nr: 312-17.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Matias Pech

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 XI- Desde já, determino que, na eventualidade do (s) denunciado (s) não 

ser localizado (s) no (s) endereço (s) oferecido (s) e depois de esgotados 

os meios para encontrá-lo (s), seja efetuada (s) a citação por edital, com o 

prazo de quinze dias, nos termos do artigo 361, c.c. artigo 363, § 1º, 

ambos do CPP, observando os requisitos e exigências contidas no artigo 

365, do mesmo diploma processual, e os itens III, IV e V, desta decisão.XII- 

Como meios disponíveis, para descobrir o paradeiro, antes da citação por 

edital, já especifico, para evitar retardamentos, a solicitação, diretamente à 

Superintendência do Sistema Prisional, de informações acerca de estar o 

revel recolhido em alguma das unidades prisionais do Estado (CNGC/MT, 

artigo 1376), bem como, consultas sobre seu atual endereço à Rede 

INFOSEG, ao TRE/MT e a outras companhias telefônicas conveniadas, se 

existentes elementos de identificação para tanto, juntando-se os 

documentos aos autos. E, se encontrados novos dados, renove-se a 

citação pessoal frustrada.XIII- Decorrido o prazo sem o comparecimento 

do (s) requerido (s) citado (s) por edital, nem a constituição de advogado, 

certifique-se e abra-se vista ao Ministério Público, considerando o teor do 

artigo 366, do CPP, voltando à conclusão, para ulteriores deliberações. Na 

hipótese contrária, prossiga, como dantes determinado.XIV- Acaso o (s) 

acusado (s) responda (m) a outros processos criminais, cientifiquem os 

juízos competentes da presente ação, fase processual e eventual 

custódia. XV- Considerando as disposições constantes da Resolução n.º 

134, de 21 de junho de 2011 c/c o artigo 25 da Lei 10.826/03 e artigo 1479 

da CNGC, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 48 

horas, se desejam, ainda, a manutenção da guarda das armas, bem como, 

sobre o laudo realizado nos autos. Não aportando respostas, ou sendo as 

respostas pelo desinteresse das armas apreendidas, desde já determino 

seu perdimento. Intimem-se e cumpra-se. Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64140 Nr: 1756-04.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA SILVA DE OLIVEIRA SIFUENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, e, em consequência, determino que 

o requerido disponibilize à requerente pelo tempo necessário ao seu 

tratamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento 

RITUXIMABE 500 MG, que deverá ser realizado diretamente à requerente, 

e certificado nos autos, sob pena de bloqueio de valores para aquisição 

do referido fármaco.No mais, tendo em vista que a parte autora já 

apresentou dois orçamentos referentes ao fármaco, determino que 

apresente um terceiro orçamento nos termos do Enunciado n.º 56 da II 

Jornada de Direito da Saúde.Cite-se o requerido, para, querendo, 

apresentar defesa, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, arts. 183 e 335), sob 

pena de serem presumidas como verdadeiras as alegações de fato 

formuladas na petição inicial (CPC, arts. 344 e 250, II). Defiro os benefícios 

da gratuidade da justiça. Anote-se.Observe-se o disposto no art. 212, §2º 

do CPC.SIRVA-SE DA PRESENTE COMO MANDADO E CARTA 

PRECATÓRIA.Intime-se. Cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso 

requer.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de julho de 2018. Cristiano 

dos Santos FialhoJuiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63884 Nr: 493-06.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALIA VIEIRA DA SILVA BRASELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ANDRÉ COLETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, TIAGO FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos para o 

dia 04/09/2018 com início às 13:30 horas, informo ainda que o não 

comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa 

nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63617 Nr: 370-08.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEÉ RIBAMAR DE SOUSA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 12/09/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63608 Nr: 365-83.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 05/09/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63482 Nr: 307-80.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON NOLETO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 12/09/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63445 Nr: 291-29.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 12/09/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63265 Nr: 210-80.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 29/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63192 Nr: 180-45.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL MARTINS DO NASCIMENTO, GABRIEL DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 22/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63170 Nr: 168-31.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA LIMA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 15/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63125 Nr: 139-78.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DA SILVA AGUIAR, LUCIVANIA 

AGUIAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 15/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63124 Nr: 138-93.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI CARNIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 29/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62966 Nr: 99-96.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALO DA SILVA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 15/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62897 Nr: 67-91.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PEREIRA DA SILVA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 22/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62896 Nr: 66-09.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE APARECIDA DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 22/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62895 Nr: 65-24.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE FÁTIMA TIBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 29/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62664 Nr: 1480-76.2017.811.0085

 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: MARILZA DA SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 08/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62594 Nr: 1411-44.2017.811.0085

 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: IZAMIR SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 08/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62266 Nr: 1165-48.2017.811.0085

 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: SEBASTIÃO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 01/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61996 Nr: 1007-90.2017.811.0085

 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: LURDES PAGNO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - 

OAB:21831-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 01/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61846 Nr: 913-45.2017.811.0085

 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: AMANTINO PEDRO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 08/08/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61839 Nr: 909-08.2017.811.0085

 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: IARA RIBEIRO DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 05/09/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 29/2018-Diretoria

 O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito 

Substituto e Juiz Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando as aplicações de provas do Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado de Nível Médio e Superior realizadas no dia 1º de 

Julho de 2018 e por não haver recurso contra o Gabarito Definitivo do 

Processo Seletivo para Estagiários de Nível Médio e Superior desta 

Comarca;

 Torna público, em cumprimento ao disposto no Edital nº 014/2012/GSCP e 

Edital 01/2018, a Classificação Final do Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado de Nível Médio e Superior desta Comarca.

 NÍVEL MÉDIO

Considerando o disposto no item 7.1 e seguintes do Edital nº 

014/2012/GSCP, a classificação dos candidatos é a seguinte:
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Ordem Nome Acertos Nota Situação

1º. Mylena Leite da Silva 40 100 Aprovado

2º. Daniel Wesley Teodoro Santos 30 75 Aprovado

3º. Jaqueline dos Santos Lopes 30 75 Aprovado

4º. Gabriela Ribeiro Martins 28 70 Aprovado

5º. Mainny Ribeiro de Souza 27 67,5 Aprovado

6º. Nicolly Geovanna Paulino Leite 27 67,5 Aprovado

7º. Lucas Cambará da Silva 25 62,5 Aprovado

8º. Ingrid Camilly Frazão Oliveira 25 62,5 Aprovado

9º. Erika de Lurdes Silva 24 60 Aprovado

10º. Hellen Beatriz Moraes Rodrigues 23 57,5 Aprovado

11º. Ronielvinyn Ribeiro Souza 23 57,5 Aprovado

12º. Tamires Letícia Rodrigues Moyses 23 57,5 Aprovado

13º. Wesley Weligton Mendes de Paula 23 57,5 Aprovado

14º. Gabrielle de Melo Silva 22 55 Aprovado

15º. Lívia Gabriela Moura Coelho 22 55 Aprovado

16º. Liniker Hikaru dos Santos Nakashima 21 52,5 Aprovado

17º. Gabriel Monteiro Ribeiro 21 52,5 Aprovado

18º. Walter Jorge Flaviano Neto 21 52,5 Aprovado

19º. Ana Clara Maciel Souza 21 52,5 Aprovado

20º. Lucas Kawan de Oliveira Souza 21 52,5 Aprovado

21º. Italo Guilherme da Silva Oliveira 20 50 Aprovado

22º. Lonara Oliveira Ribeiro 20 50 Aprovado

Os demais candidatos, por não terem alcançado a média estipulada no 

item 7.2 do mencionado Edital, foram automaticamente eliminados do 

certame.

NÍVEL SUPERIOR

Considerando o disposto no item 7.1 e seguintes do Edital nº 

014/2012/GSCP, a classificação dos candidatos é a seguinte:

Ordem Nome Acertos Nota Situação

1º. Luzia Rosalina Amparo Prado 32 80 Aprovado

2º. Victor Rafael de Araujo Galego 31 77,5 Aprovado

3º. Emillyane Cristine Silva Adorno 29 72,5 Aprovado

 E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém no futuro 

possa alegar ignorância expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de julho de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Portaria nº 30/2018-Diretoria

 O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito 

Substituto e Juiz Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando o óbito do Juiz de Paz da Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, Sr. Cleófilo Carneiro Geraldes, ocorrido em 04 de 

abril de 2018;

 Considerando o teor da Lei Estadual Nº 7.255, de 12 de Janeiro de 2000, 

que dispõe acerca da extinção do mandato, tão logo lhe seja apresentada 

a certidão de óbito de Juiz de Paz e a convocação do suplente para 

assumir as funções;

Considerando que o Artigo 14, parágrafo único dessa Lei, determina a 

nomeação de Juiz de Paz ad hoc;

 RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR JUIZ DE PAZ AD HOC, o Senhor JOSE FRANCISCO 

SOUZA, brasileiro, casado, RG: 1155804-0 SSP/MT, CPF: 562.286.788-68.

Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se. Cumpra-se. Remetam-se cópias 

à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e à Serventia Extrajudicial 

interessada.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 16 de julho de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59718 Nr: 50080-89.2016.811.0077

 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, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinto Jacob de Bastiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

Dê-se vistas aos autores quanto ao pedido de ajustes na decisão 

saneadora de fls. 416/428 e petições seguintes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63297 Nr: 1583-10.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Villas Boas Ltda-ME, Oscar Robert 

Vilasboas Dourado, Ailton Dourado Duran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662-MT, Israel Moreira de Almeida - OAB:9789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SOARES GONÇALVES 

- OAB:13850/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, bem como outras questões 

processuais pendentes, e não sendo hipótese de aplicação do art. 355 do 

CPC, deixo de proferir despacho saneador e designo audiência de 

instrução e julgamento para o próximo dia 01/10/2018, às 13h00min.

Às partes para arrolar testemunhas, na forma do art. 357, §4º do CPC, as 

quais deverão comparecer à audiência independentemente de intimação 

do Juízo, nos termos do art. 455 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63804 Nr: 4834-05.2015.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Mizidio Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para interrogatório do RÉU PRESO Lucas 

Mizidio Barbosa no dia 03/08/2018, às 13h00min.

Requisite-se o RÉU PRESO e intime-se o Ministério Público.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Havendo advogado da defesa constituído na origem, cadastre-se no 

sistema Apolo e intime-se, com a advertência de que em caso de ausência 

não será nomeado advogado dativo para participar da audiência, 

consoante Súmula 273 do STJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29738 Nr: 837-89.2010.811.0077

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdA, RLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Florentino Aparecido 

Martins - OAB:9659-B/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

Reitere-se o Ofício de fls. 95.

Diante da suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. Hilman 
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Moura Vargas, OAB/MT nº 19516-A, para patrocinar a defesa da parte 

requerente nos autos.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários atualizada da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso, 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, ou aponte o desinteresse 

no encargo no mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57623 Nr: 75-63.2016.811.0077

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Paulino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regislaine Batista da Silva Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Silas de Padua Alves - 

OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Pinheiro Leite - 

OAB:19.744/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

Ao requerente para, querendo, se manifestar sobre o laudo de avaliação 

do imóvel no prazo de 05 dias.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64899 Nr: 831-04.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Andrade Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: victor henrique rampaso 

miranda - OAB:20441

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha de acusação 

Carlos Elielton Rosa no dia 03/08/2018, às 15h30min.

Intime-se a testemunha e o Ministério Público.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Havendo advogado da defesa constituído na origem, cadastre-se no 

sistema Apolo e intime-se, com a advertência de que em caso de ausência 

não será nomeado advogado dativo para participar da audiência, 

consoante Súmula 273 do STJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64551 Nr: 634-49.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Roberto Motta, João Milton dos Santos 

Mottas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Vasconcelos - 

OAB:5.460-B MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha de acusação 

José Carlos dos Santos no dia 03/08/2018, às 15h00min.

Intime-se a testemunha e o Ministério Público.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Havendo advogado da defesa constituído na origem, cadastre-se no 

sistema Apolo e intime-se, com a advertência de que em caso de ausência 

não será nomeado advogado dativo para participar da audiência, 

consoante Súmula 273 do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54335 Nr: 898-08.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Ao autor para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29295 Nr: 391-86.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edleuza Sabino Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, Miguel de Carvalho Franco - OAB:MT/3.498-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Ao autor para que se manifeste.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28317 Nr: 335-87.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lainy Waleska de Brito, Edwyn de Brito Sodré, Ismailce 

Cano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerão Ferreira Sodré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PASCHOAL CREMA - 

OAB:19499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elexandra Bethânia Frajado 

de Souza - OAB:18705, Grace Alves da Silva - OAB:15888/O

 Vistos, etc.

Considerando que o executado comprovou às fls. 227 o pagamento da 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que supera em muito o limite legal 

de três meses para execução dos alimentos pelo rito da prisão (art. 528, 

§3º do CPC), REVOGO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO e determino a 

expedição de alvará de soltura a ser cumprido via carta precatória na 

Comarca de Cáceres/MT, onde se encontra detido.

Vista aos exequentes sobre a petição de fls. 221/263 para dizerem se 

aceitam a proposta de acordo apresentada pelo executado. Prazo de 

cinco dias.

Intimem-se os exequentes para cumprir a decisão de fls. 217, trazendo 

planilha atualizada do débito e informando o número da conta bancária 

para depósito.

Informada a conta bancária, DETERMINO a expedição de ofício para a 

fonte pagadora do executado (Sodre & Sodre Ltda-ME - fls. 259) para que 

proceda ao desconto mensal do valor da pensão em folha de pagamento, 

limitada a 50% dos ganhos líquidos do executado.

Em caso de não aceitação do acordo, venham os autos conclusos para 

reanálise do pedido de penhora online, em razão da conversão do rito da 

ação, determinada às fls. 217.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59433 Nr: 49877-30.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro de Assis Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vila Bela da Santissima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares - 

OAB:17.659/0, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carina Cristina França 

Soares - OAB:17.659/0

 DESPACHO

Vistos, etc.
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Declaro a revelia do requerido, ante a flagrante intempestividade da 

contestação apresentada às fls. 40/46, conforme certificado às fls. 51, 

motivo pelo qual determino o seu desentranhamento.

Em que pese os efeitos da revelia admitam o julgado dos autos no estado 

em que se encontra, considerando que a presunção de veracidade dos 

fatos narrados na inicial não é absoluta, entendo necessária a prova 

testemunhal, a fim de se confirmar os argumentos da exordial.

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 

14/09/2018, às 13h00min, para oitiva das testemunhas arroladas às fls. 

12, bem como eventuais testemunhas da parte ré, que deverão ser 

arroladas no prazo máximo de 15 dias.

As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação 

Juízo, nos termos do art. 455 do CPC.

Intime-se o autor para que compareça acompanhada de Advogado à 

audiência, bem como das testemunhas arroladas, advertindo-o de que não 

o fazendo, lhe será nomeado advogado dativo para o ato e/ou será 

decretada a preclusão do direito de produção da prova testemunhal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59782 Nr: 50147-54.2016.811.0077

 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: Rosalia de Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devonzil Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR COSTA - OAB:7289

 DESPACHO

Vistos, etc.

Desconstituo o advogado anteriormente nomeado diante de sua inércia, e, 

portando, nomeio o Dr. Eduardo Schnell Nothen Junior, OAB/MT nº 22662, 

para patrocinar a defesa da parte requerente nos autos, apresentando 

impugnação à contestação no prazo legal.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários atualizada da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso, 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, ou aponte o desinteresse 

no encargo no mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25266 Nr: 625-73.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ribeiro da Costa - 

OAB:20820/O, Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613, Liomar Santos 

de Almeida - OAB:21.001/MT

 [...]Vistos, etc. Trata-se de executivo de pena do recuperando ANANIAS 

FRANCISCO DA SILVA, atualmente cumprindo pena em regime inicialmente 

fechado, condenado às seguintes penas:a)Guia 1 (ação penal – 174/2002 

- oriunda do juízo da comarca de Pontes e Lacerda/MT):a.1 – À fl. 11, foi 

juntada guia de execução penal referente à condenação do crime previsto 

no art. 12, caput, c/c art. 18, inciso I, ambos da Lei 6.368/1976, em 

concurso material, na forma do art. 69 do CP, c/c art. 14 da Lei 

6.638/1976, data do fato em 08/08/2002, denúncia foi recebida em 

05/09/2002, a sentença foi prolatada em 16/12/2002, o qual foi condenado 

à pena de 09 anos e 02 meses de reclusão e 160 dias-multa, prisão em 

19/09/2002 (fls. 10/11).Às fls. 37/38, foi elaborado cálculo de pena, o qual 

consta com início de cumprimento em 19/09/2002 e saldo de pena 

cumprida de 06 meses e 15 dias, restando o total de 08 anos, 05 meses e 

20 dias.À fl. 47, foi juntado planilha de remição de pena oriundo da 

penitenciária da Mata Grande, informando a remição de 27 dias 

trabalhados.Às fls. 51/53, foi elaborado novo cálculo de pena de 

unificação, incluindo a condenação pela prática do crime previsto no art. 

157, §2°, incisos I e II, do CP, data do fato em 16/10/1991, denúncia 

recebida em 05/11/1991 e sentença proferida em 12/02/1992 e condenado 

a pena de 06 anos e 08 meses, em regime inicial fechado.Também foi 

incluída às fls. 51/53 a condenação pela prática do crime previsto no art. 

12, c/c art. 18, ambos da Lei 6.368/1976, em que a data do fato foi em 

04/08/1993, denúncia recebida em 20/08/1993 e sentença prolatada em 

06/06/1996, condenado a pena 06 anos e 08 meses, em regime inicial 

fechado.O cálculo de fls. 51/53 unificou as penas, as quais totalizaram a 

soma de 22 anos e 04 meses, incluindo a remição de 27 dias a título de 

tempo de trabalho, com saldo de pena cumprida até a data da elaboração 

do cálculo o total de 08 anos, 05 meses e 27 dias, remanescendo 13 anos, 

[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59630 Nr: 49998-58.2016.811.0077

 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 Moura Melo, Francisco Moura Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubney Cano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBNEY CANO DE BRITO - 

OAB:18161, Ruth Aiardes - OAB:15463

 DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO

Vistos, etc.

Não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses de extinção ou de 

julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear as 

questões pendentes do processo.

Com relação à preliminar de ilegitimidade ativa, em que o requerente requer 

e exclusão do autor Francisco Moura Melo, entendo que não merece 

guarida, vez que, como bem alude o embargado às fls. 56, foi outorgada 

procuração pública específica ao Sr. Francisco Moura Melo, conforme 

documento de fls. 11, por seu genitor, Sr. José Moura Melo, ora 

autor/embargado, vez que este possui atualmente 80 anos de idade.

Por conseguinte, com relação a alegada inépcia da inicial, melhor sorte não 

assiste ao embargante, porquanto a peça preambular atende 

escorreitamente à norma esculpida nos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil, não sendo possível vislumbrar quaisquer das 

irregularidades alegadas.

Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade ativa e inépcia da 

petição inicial, declarando assim saneado o feito.

Diante do interesse do embargado em composição civil e, considerando 

que a conciliação deve sempre ser estimulada pelo Juízo com vistas a 

elucidação da lide em favor das partes, em observância ao princípio da 

celeridade e duração razoável do processo, intime-se a parte 

requerida/embargante para que informe se possui interesse na realização 

da audiência de conciliação.

Havendo interesse da parte em composição amigável, designo desde já 

audiência de conciliação a ser realizada em data a ser marcada pelo 

Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de seus advogados.

Não havendo composição, dê-se vistas às partes para arrolar 

testemunhas, na forma do art. 357, §4º do CPC, as quais deverão 

comparecer à audiência de instrução a ser designada, independentemente 

de intimação do Juízo, nos termos do art. 455 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62597 Nr: 1302-54.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto José Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Paulo de Souza, Tatiane Paulo de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da silva Vieira - 

OAB:22517/0

 Ante o exposto, acolho a inicial do cumprimento de sentença de obrigação 

de entregar coisa certa e determino a expedição de mandado de imissão 

da parte exequente na posse do imóvel objeto da lide, devendo o Oficial de 
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Justiça, antes de cumprir a ordem de imissão, intimar a parte executada ou 

a pessoa que estiver ocupando o imóvel para desocupá-lo 

voluntariamente no prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de multa por 

litigância de má-fé e configuração do crime de desobediência. Decorrido o 

prazo sem cumprimento da determinação, deverá o Oficial de Justiça, de 

posse do mesmo mandado, proceder à imissão da parte exequente na 

posse do imóvel.Por ocasião da imissão, o Oficial de Justiça deverá 

elaborar auto descrevendo o estado de conservação do imóvel.Fica 

autorizado o arrombamento e requisição de força policial, caso 

estritamente necessários para o cumprimento da diligência.Os bens 

móveis e objetos que não tiverem sido retirados voluntariamente deverão 

ser recolhidos pelo exequente e entregues ao executado ou a pessoa que 

este indicar, sendo que os custos da remoção e manutenção em depósito 

deverão ser arcados pelo executado e, não procurados os bens no prazo 

de 30(trinta) dias, serão adjudicados em favor de instituição de caridade 

desta Comarca.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63586 Nr: 148-64.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLLdA, RLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da silva Vieira - 

OAB:22517/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente para participar da audiência de 

conciliação designada para o dia 31/07/2018, às 18 horas, na sede do 

juízo.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 8246 Nr: 96-93.2003.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Donizete de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Mullher Koening - 

OAB:22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Ariano Sodré - 

OAB:3952-MT

 Vistos, etc.

Considerando que não houve pedido de cumprimento da sentença, ao 

arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51563 Nr: 1398-45.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVCdM, WCdM, WDCdM, TVCdM, MPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando o falecimento do requerido, conforme certidão de óbito de 

fls. 98, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que proceda à 

substituição do polo passivo pelo seu espólio.

Defiro o pedido de consulta aos sistemas informatizados, visando à 

penhora de bens, contudo, considerando que já realizei consulta ao 

Sistema INFOJUD, indefiro parcialmente o pedido do item “c” de fls. 95/97, 

no que diz respeito a expedição de buscas cartorárias.

Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofícios ao INSS para que 

apresente extrato de eventuais contribuições vertidas, bem como defiro a 

consulta ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) a 

fim de averiguar se o de cujus possuía algum vínculo empregatício com a 

finalidade de pleitear direitos trabalhistas, o que deverá ser providenciado 

pelo Cartório da Vara Única, se disponível.

Por fim, defiro a penhora de FGTS, para o que deverá ser expedido 

mandado de penhora do saldo de conta vinculada ao FGTS do executado, 

em valor suficiente a adimplir a obrigação de alimentos, conforme cálculo 

de fl. 99, o qual homologa nessa oportunidade.

Após consulta aos sistemas informatizados, foi o seguinte resultado:

 BACENJUD

Não foi bloqueada/localizada qualquer quantia.

 INFOJUD

Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de Operações 

Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada não 

apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios).

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Ao cartório para cumprimento das determinações acima.

Em caso o débito alimentar não seja satisfeito, mesmo depois de tomadas 

as medidas acima, cite-se o representante do espólio da presente 

demanda e intime-se a exequente, para que compareçam em audiência de 

conciliação que deverá ser designada pelo Conciliador Judicial conforme 

sua pauta.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65050 Nr: 912-50.2018.811.0077

 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 Paulo de Souza, Eder de Souza Conceição, 

Cristina Conceição de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:22.139/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.De proêmio, 

distribua-se a presente ação por dependência dos autos de cód. 62597, 

apensando-se tais feitos, bem como ao processo de cód. 64810.Após, 

designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada pelo 

Conciliador, e que poderá ser realizada juntamente com a audiência a ser 

designada nos autos de cód. 64810, certificando-se nos autos, devendo 

as partes estar acompanhadas por seus advogados.Ressalta-se que o 

não comparecimento injustificado do autor e/ou do requerido à audiência 

designada é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será 

cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC.Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.Cite-se no 

endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56622 Nr: 626-77.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Barcelo Assis Tomas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos, etc.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Dr. Alinor Sena Rodrigues, OAB/MT nº 11.453, para a defesa do réu Victor 

Barcelo Assis Tomas.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Em caso positivo, deverá apresentar DEFESA PRÉVIA, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 62359 Nr: 1216-83.2017.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcino Roman Pires, Ignacia Bruno Zeballos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liomar Santos de Almeida - 

OAB:21.001/MT, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499-O

 Vistos, etc.

Considerando que a ré IGNACIA BRUNO ZEBALLOS constituiu advogado, 

desconsitiuo o advogado dativo outrora nomeado.

Defiro o pedido de fls. 93 e autorizo a transferência da prisão domiciliar 

para a Rua 13, s/nº, bairro Jardim Aeroporto, nesta Comarca.

Trasladem-se as principais cópias deste APF para a Ação Penal e 

arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63806 Nr: 243-94.2018.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Rafael Farias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 33/34.

Trasladem-se as principais peças deste APF para a ação penal e 

arquivem-se estes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58122 Nr: 317-22.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto dos Santos de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 10/08/2018, 

às 13h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

3- Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 15.333, para a defesa 

do réu ROBERTO DOS SANTOS DE ASSUNÇÃO.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Em caso positivo, deverá comparecer à audiência designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60634 Nr: 309-11.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcino Roman Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 15.333, para a defesa 

do réu DELCINO ROMAN PIRES.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Em caso positivo, deverá apresentar DEFESA PRÉVIA, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56157 Nr: 458-75.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Turibio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos, etc.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado dativo no valor de 01 (um) 

URH em razão da manifestação de fls. 160, em caráter proporcional à 

complexidade do labor realizado.

Expeça-se certidão para fins de cobrança.

Expeça-se guia de execução penal e cumpram-se as demais disposições 

da sentença.

Após, arquivem-se os autos, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53349 Nr: 139-44.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Wilian Miranda de Jesus, Fabio Ferreira da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a audiência de instrução e julgamento 

havia sido designada para dia em que este Magistrado não estava na 

Comarca, pois estava realizando audiências na 3ª Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT.

Assim, a audiência de 03/10/2017 não ocorreu, embora não tenha sido 

certificado nos autos este fato.

Antes de designar nova data de audiência, determino vista ao Ministério 

Público para informar o endereço do réu Fábio Ferreira da Costa e da 

vítima Glauber Brito da Silva, prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53069 Nr: 1196-34.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Arbitro em favor do advogado dativo Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto 

– OAB/MT n. 11.269, honorários advocatícios referentes à fase recursal 

no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.482,53, em 

observância ao disposto no item 24 da Tabela XIX da OAB/MT 2018. 

Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança, independentemente 
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da subida dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça.

Recebo o recurso de apelação, pois tempestivo. Já foram apresentadas 

contrarrazões.

 Remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52755 Nr: 906-19.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gomes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

1- Certifique-se o trânsito em julgado para a acusação.

2- Certifique-se se foi intimada a defesa técnica.

3- Intime-se o réu, por edital, da sentença proferida.

4- Indefiro o pedido de decretação da prisão preventiva, por não estarem 

presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente em razão da 

natureza e quantidade de pena aplicada. Ressalto que o pedido pode ser 

reanalisado por ocasião da execução da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58483 Nr: 484-39.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 15.333, para a defesa 

do réu CLAUDEMAR SUCORÉ PEREIRA.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Em caso positivo, deverá apresentar DEFESA PRÉVIA, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28568 Nr: 1248-69.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generson Maldonado Peralta, Aquelio Aguiar 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Andre Henrique Barbosa da Silveira - 

OAB:15.333/MT/O, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B/MT

 Vistos, etc.

1- Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de pronúncia para a 

acusação e para o réu GENERSON MALDONADO PERALTA, visto que às 

fls. 256 declarou que não deseja recorrer.

2- Desnecessária a intimação pessoal do acusado AQUELIO AGUIAR 

MARQUES, visto que foi absolvido sumariamente (art. 1.387 da CNGC).

3- Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o 

Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 15.333, para a defesa 

do réu GENERSON MALDONADO PERALTA.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso ou 

aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se o advogado dativo da decisão de pronúncia, para requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25123 Nr: 488-91.2007.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Luiz Farias, Ananias Delgado de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 24/08/2018, 

às 14h30min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

3- DETERMINO O DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS COM RELAÇÃO AO 

CORRÉU ANANIAS DELGADO DE CARVALHO, devendo os autos 

desmembrados permanecerem em arquivo provisório, na forma do art. 366 

do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64127 Nr: 397-15.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSV, AJVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente para participar da audiêrncia de 

conciliação designada para o dia 31/07/2018, às 14:30 horas, na sede do 

juízo.

Para constar, lavrei a presente.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA DE CORREIÇÃO Nº 036/2018 - DF Excelentíssimo Senhor Dr. 

Adalto Quintino da Silva, MMº Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

de Vera, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO o ofício circular nº 210/2018 – CSC-CGJ, datado de 13 de 

julho de 2018 R/ E/ S/ O/ L/ V/ E/: I-) REVOGAR a portaria nº 031/2018 – 

DF, que designou a correição ordinária nos serviços e feitos do Cartório 

Extrajudicial da Comarca de Vera - MT, a partir do dia 02 de julho de 2018 

a 31 de julho de 2018. Publique-se. Registre-se e Intime-se.  Cumpra-se. 

Vera, 26 de junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direto e Diretor 

do Foro     table

 PORTARIA DE CORREIÇÃO Nº 036/2018 - DF

 Excelentíssimo Senhor Dr. Adalto Quintino da Silva, MMº Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Vera, Estado de Mato Grosso, no uso de 
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suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO o ofício circular nº 210/2018 – CSC-CGJ, datado de 13 

de julho de 2018

 R/ E/ S/ O/ L/ V/ E/:

 I-) REVOGAR a portaria nº 031/2018 – DF, que designou a correição 

ordinária nos serviços e feitos do Cartório Extrajudicial da Comarca de 

Vera - MT, a partir do dia 02 de julho de 2018 a 31 de julho de 2018.

 Publique-se. Registre-se e Intime-se.

 Cumpra-se.

 Vera, 26 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 038/2018 - DF

Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Vera, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais....

CONSIDERANDO a comemoração da Fundação do Município de Vera, no 

próximo dia 27 de julho, feriado municipal de acordo com a Lei nº. 

726/2006, de 22 de agosto de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente no Fórum da Comarca de Vera, no dia 

27/07/2018 (sexta-feira).

Art. 2º - Ficam suspensos os prazos processuais no referido dia.

Art. 3º - Remeta-se cópia a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à 

Subseção da OAB, às autoridades policiais locais.

Publique-se.

Vera-MT, 16 de julho de 2018.

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116518 Nr: 1406-68.2017.811.0102

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ARMINDA MARIA RIBEIRO GOULART DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ALINE LIMA SANCHES - 

OAB:20650/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1406-68.2017.811.0102

 Código n°: 106518

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos os dados pessoais do 

beneficiário, nos termos do item 1.6, Capítulo I, do Instrumento Normativo 

nº 02/2011 – versão 2, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 16 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123734 Nr: 1708-63.2018.811.0102

 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: SEBASTIÃO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:OAB-MT 24.151B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1708-63.2018.811.0102Código nº: 123734 Vistos etc.I)RECEBO 

a inicial em todos os seus termos. II)DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita.III)DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta do 

conciliador da Comarca de Vera/MT.IV)Após, 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).V)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). 

VI)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 

mani fes tação do seu des in teresse na  aud iênc ia  de 

conciliação.VII)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.VIII)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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123587 Nr: 1640-16.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALEXANDRE DA COSTA 

VASCONCELOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1640-16.2018.811.0102

Código nº: 123587

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das custas e taxa judiciária (certidão à ref. 02).

Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC).

No mesmo prazo deverá juntar aos autos o título de crédito o qual 

pretende executar, este, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, do 

CPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 12 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122910 Nr: 1306-79.2018.811.0102

 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: CEVITAL INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA - VERA 

SILOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI, ILMA KEMPF, ALCEU ADEMIR KEMPF, 

ESPÓLIO DE NILSON SCHEMMER KEMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. No 

mais, INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 
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(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,

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120875 Nr: 294-30.2018.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO POSSA, INELDA TEREZINHA DALLA CORTE 

POSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSAMAD, OSASCO MADEIRAS LTDA, ODIR 

FETTER, IVO ELÓI SEIBERT, GICELDA CARGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSAMAD, OSASCO MADEIRAS LTDA, 

CNPJ: 01393628000167. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Requer o reconhecimento do domínio sobre os imóveis, 

abaixo relacionados.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: 1) Lote Chácara nº 57 (cinquenta e 

sete), situado no Bairro Chácaras, no Núcleo Colonial Celeste, no Município 

de Vera-MT, com área de 24,20 ha (vinte e quatro hectares e vinte ares) 

dentro dos seguintes limites e confrontações NORTE: Linha seca de 

80º40NE, com 930 metros, com a Chácara nº 56; NORDESTE: - Com a 

Estrada Catarina de 7º35 NW, com 253 metros; LESTE: - Com a Estrada 

Catarina de 10º18NE, com 140 metros; SUL: - Linha seca de 81º20 NW, 

com 930 metros, com a chácara nº 58; OESTE: - Com a Estrada do Campo 

de Pouso de 10º18NE, com 120 metros, imóvel matriculado no Cartório de 

Registros de Imóveis do 1º Oficio da Comarca de Sinop sob o n.º 657. - 2) 

Lote Chácara nº 58 (cinquenta e oito), com área de 24,2O ha (vinte e 

quatro hectares e vinte ares) situado no Bairro de Chácara Vera, no 

Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites e 

confrontações; NORTE; Linha seca de 81º20 NW, com 390 metros, com a 

chácara nº 57; LESTE: Estrada Catarina, com 270 metros; SUL: Linha seca 

de 81º20 NW, com925 metros, com a chácara 59; OESTE: Estrada 

Perímetro Aeroporto com 270 metros, objeto matriculado no Cartório de 

Registros de Imóveis do 1º Oficio da Comarca de Sinop sob o n.º 3.481.

Despacho/Decisão: "Vistos em correição.RECEBO a inicial em todos os 

seus termos.CITE-SE o Requerido, cujo nome encontra-se registrado o 

imóvel usucapiendo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial, artigo 344, do Código de Processo Civil. 

CITEM-SE, por edital, eventuais interessados, com prazo de 30 (trinta) 

dias, art. 259, inciso I do Código de Processo Civil.CITEM-SE, 

pessoalmente, os confinantes, no prazo de 15 dias, conforme art. 246, §3 

do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE o MUNICÍPIO DE VERA, o 

ESTADO DE MATO GROSSO e a UNIÃO, mediante carta com aviso de 

recebimento, instruindo com cópia do mapa e do memorial descritivo do 

imóvel, para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se 

sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do Código de Processo 

Civil).CUMPRA-SE. INTIME-SE o Ministério Público. Vera-MT, 03 de julho de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIO ORTIZ 

CORTEZ, digitei.

Vera, 13 de julho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122191 Nr: 921-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JN, DRDS, ERDS, SDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CARLA CRISTINA MAYER - OAB:OAB/MT - 18.586, 

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS DO INTEIRO TEOR DA 

DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: "Autos nº 921-34.2018.811.0102

Código n°: 122191

Vistos etc.

Analisando a resposta apresentada às ref. 70 e 80, bem como tudo mais 

que constam dos autos, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade.

Verifico que já foi designada audiência para apresentação da proposta de 

suspensão condicional do processo às acusadas Sueli da Silva Bueno e 

Jaqueline Nogueira, para a data de 02 de agosto de 2018 às 17hs20min.

Contudo, por se tratar de processo com réu preso, ANTECIPO a 

solenidade para a data de 20 DE JULHO DE 2018 ÀS 14HORAS, 

oportunidade em que será realizada a instrução do feito.

INTIMEM-SE os acusados e o seu defensor para comparecerem à 

audiência mencionada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

REQUISITE-SE à Direção da Penitenciária de Sorriso/MT o recambiamento 

do acusado DANIEL ROSA DA SILVA, na audiência ora designada.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111524 Nr: 1011-13.2016.811.0102

 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: HELENO IZAIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO JUNTADA À REF. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120623 Nr: 201-67.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RADJTDS, YDABD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 201-67.2018.811.0102

 Código n°: 120623

Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de ref. 17, a fim de seja expedido mandado de prisão 

em desfavor do requerido.

 Isso porque, não considera-se válida da citação realizada via telefone, 
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ante a ausência de previsão legal, além de violar o princípio do 

contraditório e da ampla defesa. Ademais, no que tange a possibilidade de 

citação por meio eletrônico aduzida pela parte autora (art. 246, V, do CPC), 

esta somente aplica-se as empresas públicas, entes federativos e 

entidades da administração pública, e de modo que possibilite as partes 

acesso integral ao autos, o que não é o caso dos autos.

 Nesse sentido, é a jurisprudência in verbis:

CITAÇÃO POR TELEFONE – NULIDADE - OCORRÊNCIA I – Ainda que 

realizada por oficial de justiça, é nula a citação realizada por telefone. 

Ausência de previsão legal (ar. 221m do CPC). II – Assentir o contrário 

seria violar os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, causado evidente prejuízo á parte. III- Inválida, portanto, a 

revelia decretada na sentença, impondo a anulação do decisum. IV- 

Recurso conhecido provido, nos termos do art. 557,§1º, do CPC.

(TJ-RJ-APL: 00150865120128190045 RIO DE JANEIRO RESENDE 2 VARA 

CIVEL, Relator: RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 

05/03/2015, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2015)

Assim, INTIME-SE a parte autora, para que promova a citação do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito (art. 485, III, §1º, do CPC).

Apresentado o endereço, CUMPRA-SE nos termos da decisão de ref. 04.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 13 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112816 Nr: 1599-20.2016.811.0102

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Autos nº. 1599-20.2016.811.0102Código nº. 112816Vistos em 

correição.Diante da certidão de decurso de prazo à ref. 68, INTIME-SE 

pessoalmente o menor infrator, por intermédio de sua representante legal, 

para que constitua novo advogado nos autos, a fim de que apresente as 

suas alegações finais, sob pena de nomeação da Defensoria Pública.De 

outro lado, com fundamento no artigo 265 do Código de Processo Penal, 

APLICO ao advogado constituído, multa no valor correspondente a 10 

(dez) salários mínimos, pois a inércia injustificada quanto à prática de ato 

indispensável no processo configura nítido abandono da causa.Ressalto 

que, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não 

vislumbro vício de constitucionalidade na norma acima referida, pelo que 

deve ser aplicada enquanto não sobrevier decisão do Supremo Tribunal 

Federal em sentido contrário. Sobre o tema: “O Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou no sentido da constitucionalidade do art. 265 do 

Código de Processo Penal. Portanto, não há se falar em ofensa ao 

contraditório ou ilegalidade da multa aplicada, mas apenas em devida 

observância do regramento legal. Dessa forma, enquanto não sobrevier 

decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, não há 

qualquer óbice à sua aplicação. 3. Os causídicos deixaram de apresentar 

as alegações finais de seus clientes, sob a alegação de que não haviam 

sido juntadas todas as diligências requeridas, bem como em virtude de não 

terem conseguido fazer carga dos autos. Contudo, os argumentos 

utilizados não autorizam a inércia da defesa, que, até mesmo para 

justificar sua inação, o fez de forma intempestiva, conforme anotado pelo 

Magistrado de origem. Dessarte, mostra-se pertinente a aplicação da multa 

prevista em lei. Portanto, não se verifica a alegada violação a direito líquido 

e certo.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 

48.066/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).Por fim, OFICIE-SE a 

OAB/MT, a fim que seja apurada eventual falta funcional cometida pelo 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72128 Nr: 95-18.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ADILSON DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n. 95-18.2012.811.0102

Código n. 72128

Vistos em correição.

INTIME-SE, a parte exequente para que dê andamento ao feito, pugnando o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108393 Nr: 33-36.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.33-36.2016.811.0102

Código n. 108393

Vistos em correição.

Trata-se de Execução fiscal ajuizada pelo Município de Vera/MT em 

desfavor de Celso Ramos da Silva, objetivando o recebimento da quantia 

atualizada de 1.393,47 (um mil trezentos e noventa e três reais e quarenta 

e sete centavos).

À ref. 40, a Fazenda Municipal, pugnou pelo arquivamento do presente 

feito, em conformidade com o Provimento n.º 13/2013, até que dívida atinja 

valor apto à execução.

 O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 2.013,60 (dois mil cento e treze reais e sessenta 

centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

defiro o pedido da exequente, pelo que DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor e com baixa no Relatório 

Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108388 Nr: 28-14.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.28-17.2016.811.0102

Código n. 108388

Vistos, etc.

Trata-se de Execução fiscal ajuizada pelo Município de Vera/MT em 

desfavor de Antônio Fao, objetivando o recebimento da quantia atualizada 
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de R$ 934,68 (novecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos).

À ref. 41, a Fazenda Municipal, pugnou pelo arquivamento do presente 

feito, em conformidade com o Provimento n.º 13/2013, até que dívida atinja 

valor apto à execução.

 O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 2.013,60 (dois mil cento e treze reais e sessenta 

centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

defiro o pedido da exequente, pelo que DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor e com baixa no Relatório 

Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116806 Nr: 1528-81.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 . DECIDO. Inicialmente, é certo afirmar que após a homologação do 

acordo, descabe ao juízo promover a sua alteração, sendo que, para a 

desconstituição de decisão homologatória ou modificação dos seus 

efeitos, é indispensável ajuizamento de ação própria, onde deve ser 

permitida a cabal demonstração de eventual erro ou vício de 

consentimento. Contudo, verifica-se que ambas as partes concordaram 

com o pedido de alteração, de forma que passo a analisar o pedido como 

novo acordo. Desse modo, considerando a manifestação de vontade das 

partes, HOMOLOGO o novo acordo por elas celebrado, pelo que JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem condenação em ressarcimento das 

custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985). 

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautela. CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Vera-MT, 13 de julho de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118227 Nr: 2137-64.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPITALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PEREIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2137-64.2017.811.0102

 Cód.: 118227

Vistos em correição.

Diante da petição à ref. 34, OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, solicitando 

informações sobre eventual homologação do acordo. Caso se confirme a 

homologação do acordo entre as partes, desde já, DETERMINO desde já a 

devolução da respectiva missiva.

Caso negativo SOLICITE-SE ao juízo que informe sobre a necessidade de 

continuidade ao cumprimento da missiva, no prazo de 15 (quinze) dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Vera/MT, 13 de julho de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63148 Nr: 51-14.2003.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, ALCEU 

ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298, KAMILLA PAVAN - 

OAB:21441/A, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621-MT, MARCOS DE MOURA 

HORTA - OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 Autos nº. 51-14.2003.811.0102

Código nº. 63148

Vistos em correição.

Inobstante a manifestação do exequente à ref. 207, os honorários de 

sucumbência arbitrados na sentença são devidos à atuação dos patronos 

durante a fase de conhecimento, ou seja, tanto até a prolação da 

sentença, como em momento posterior, na fase recursal, impondo-se o 

rateio das verbas honorárias de sucumbência ao causídicos.

 Nesse sentido é a jurisprudência in verbis:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HAVENDO P 

ARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS ATÉ A SENTENÇA E OUTRO 

QUE ASSUME A P ARTIR DE ENTÃO, PROMOVENDO-OS NA FASE 

RECURSAL ATÉ O FIM, IMPÕE-SE O RATEIO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. HAVENDO 

EFETIVA P ARTICIPAÇÃO DE OUTROS ADVOGADOS QUE, APÓS A 

SENTENÇA, ASSUMIRAM O PATROCÍNIO DA CAUSA ATÉ AS INSTÂNCIAS 

RECURSAIS, IMPÕE-SE O RATEIO DOS HONORÁRIOS, À DESPEITO DE 

CONSTAR EM CONTRATO A PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS MESMOS 

PELOS PRIMEIROS CAUSÍDICOS. 2. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-DF - AI: 146085120118070000 DF 0014608-51.2011.807.0000, Relator: 

MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 28/03/2012, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 10/04/2012, DJ-e Pág. 115)

 In casu, o exequente, Dr. Luiz Pinheiro atuou no feito até a sentença, 

tendo posteriormente a advogada, Dra. Daniela Seefeld Werner, assumido 

o feito na fase recursal, assim, utilizando-se da proporcionalidade da 

atuação dos patronos supramencionados no presente feito, rateio os 

honorários sucumbenciais em 60% ao advogado Dr. Luiz Pinheiro, e 40% 

à advogada Dra. Daniela Seefeld Werner.

 Desse modo, INTIME-SE o exequente, Dr. Luiz Pinheiro, para que 

apresente o cálculo atualizado do débito, considerando a porcentagem 

que lhe é devida, bem como para que cumpra a decisão de ref. 196, 

apresentando o CPF da executada Marlene Piano Pozzobon, a fim de 

possibilitar a penhora online nos presentes autos.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116556 Nr: 1425-74.2017.811.0102

 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: IRDES LOURDES SERRAGLIO ZANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1425-74.2017.811.0102

Código n° 116556
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Vistos em correição.

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 ao contido na petição inicial e na contestação, fixo como 

controvertido o seguinte ponto: (i) o desempenho pelo autor de atividade 

rural em regime familiar; (ii) comprovação do período de carência em 

período anterior ao requerimento administrativo ou à data que completou o 

requisito etário.

 Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do 

caso em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma 

diversa, o ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, 

inc. I e II do Código de Processo Civil.

 As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas 

deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas 

já suscitadas nos autos.

 A partir de tais pontos controvertidos, defiro a produção das seguintes 

provas: (a) prova documental, por meio dos documentos já colacionados 

aos autos; (b) depoimento pessoal do requerente, conforme pugnado pelo 

requerido, o qual deverá ser intimada pessoalmente para a audiência, sob 

as advertências constantes do artigo 385, §1º, do CPC; (c) prova 

testemunhal, pelo que concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

que apresentem rol de testemunhas – art. 357, § 4º do CPC – o qual 

deverá observar o disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Se 

todas as testemunhas arroladas pelas partes residirem em outras 

Comarcas, expeça-se precatória para que sejam inquiridas.

Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 26 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 09HS40MIN.

INTIMEM-SE as partes para comparecimento a solenidade.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Vera/MT, 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115744 Nr: 1118-23.2017.811.0102

 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: VTDSC, MARIA INÊS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, REJEITO a prejudicial de prescrição suscitada pelo requerido, 

pois o pedido administrativo de concessão do benefício foi apresentado 

pela autora em 12/05/2017, portanto, dentro do quinquênio que antecedeu 

o ajuizamento da ação, pelo que inexistem parcelas a serem declaradas 

como prescritas.Em atenção ao contido na petição inicial e na 

contestação, fixo como controvertido o seguinte ponto: (i) a qualidade de 

dependente e de dependência econômica da parte segurada, quando do 

óbito; (ii) comprovação da qualidade de segurado do instituidor da 

pensão.Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades 

do caso em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma 

diversa, o ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, 

inc. I e II do Código de Processo Civil. As questões de direito relevantes 

para a decisão de mérito são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo 

questões de direito diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de 

tais pontos controvertidos, defiro a produção das seguintes provas: (a) 

prova documental, por meio dos documentos já colacionados aos autos; 

(b) depoimento pessoal do requerente, conforme pugnado pelo requerido, 

o qual deverá ser intimada pessoalmente para a audiência, sob as 

advertências constantes do artigo 385, §1º, do CPC; (c) prova 

testemunhal, pelo que concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

que apresentem rol de testemunhas – art. 357, § 4º do CPC – o qual 

deverá observar o disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Se 

todas as testemunhas arroladas pelas partes residirem em outras 

Comarcas, expeça-se precatória para que sejam inquiridas.Para a colheita 

da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data 

de 26 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 09H20MIN.INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento a solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Vera/MT, 13 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114975 Nr: 809-02.2017.811.0102

 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: LSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Desse modo, sem prejuízo do saneamento do feito, INTIME-SE a requerida 

para que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, os pressupostos da 

gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício, nos termos 

do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.Inexistindo outras 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 termo inicial e final da união estável; (ii) se os bens foram adquiridos 

na constância do casamento; (iii) se a empresa foi aberta durante a 

constância da união estável.Inexistindo previsão legal, convenção das 

partes e peculiaridades do caso em exame que recomendem a distribuição 

do encargo de forma diversa, o ônus da prova é distribuído conforme 

previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de Processo Civil. As questões 

de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas deduzidas 

pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas já 

suscitadas nos autos. A partir de tais pontos controvertidos, admito a 

produção das seguintes provas: (a) prova documental, por meio dos 

documentos já colacionados aos autos; (b) depoimento pessoal das 

partes, as quais deverão ser intimadas pessoalmente para a audiência, 

sob as advertências constantes do artigo 385, §1º, do CPC; (c) prova 

testemunhal: concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para que 

apresentem rol de testemunhas (art. 357, § 4º, CPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local), a ser designada 

oportunamente, pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do 

juízo (art. 455, caput, CPC), ressalvadas as hipóteses do art. 455, § 4º, do 

CPC.Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 25 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

14HS00MIN.INTIMEM-SE as partes para comparecimento a solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119127 Nr: 2492-74.2017.811.0102

 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: JOÃO CARLOS ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MT – Distribuidora de energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2492-74.2017.811.0102

Código nº. 119127

Vistos em correição.

CERTIFIQUE-SE o decurso nos autos da apresentação de defesa pela 

parte requerida.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 12 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123725 Nr: 1705-11.2018.811.0102

 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: CLAUDINEI IANKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
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GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:91724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1705-11.2018.811.0102

Código nº: 123725

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial e os documentos a ela 

anexos encontram-se em desconformidade com o disposto no Provimento 

n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho Nacional de Justiça, haja 

vista que a petição inicial deve ser apresentada sem fracionamento, e os 

documentos que se seguem, deverão ser identificados individualmente 

(nomeado cada documento de acordo com o seu conteúdo), seguindo uma 

ordem cronológica de apresentação para pronta e fácil análise, inclusive 

viabilizando o contraditório e a dialética processual que a partir deste se 

inicia.

Verifica-se que a parte autora apresentou primeiramente documentos 

como procuração, declaração de hipossuficiência, comprovante de 

endereço e outros, e somente em seguida a peça inicial.

Por tais razões, determino que o autor emende a inicial renomeando os 

documentos apresentados e reanexando-os conjuntamente com nova 

petição inicial, que deverá ser apresentada na forma acima exposta, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de seu indeferimento, e extinção do 

feito, (art. 321, do CPC).

CUMPRA-SE.

 Vera-MT 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117967 Nr: 2023-28.2017.811.0102

 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: LRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2023-28.2017.811.0102

 Código n°: 117967

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de ref. 19.

 Assim, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme a pauto do 

conciliador desta comarca.

 Em razão da designação da audiência supramencionada, 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.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 13 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117178 Nr: 1713-22.2017.811.0102

 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: MANOELINA COELHO DE ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECRETO a sua revelia, nos termos do artigo 344, caput, do Código de 

Processo Civil.Contudo, o efeito material da revelia não pode ser aplicado 

ao INSS, na medida em que os seus bens e direitos não considerados 

indisponíveis, incidindo, assim, o disposto pelo artigo 345, II, do CPC.No 

mais, inexistindo outras questões preliminares arguidas ou que devam ser 

conhecidas de ofício, dou por saneado o processo.Em atenção ao contido 

na petição inicial e na contestação, fixo como controvertido o seguinte 

ponto: (i) o desempenho pelo autor de atividade rural em regime familiar; (ii) 

comprovação do período de carência em período anterior ao requerimento 

administrativo ou à data que completou o requisito etário. Inexistindo 

previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso em exame 

que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o ônus da 

prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do Código de 

Processo Civil. As questões de direito relevantes para a decisão de mérito 

são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito 

diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de tais pontos 

controvertidos, defiro a produção das seguintes provas: (a) prova 

documental, por meio dos documentos já colacionados aos autos; (b) 

prova testemunhal, pelo que concedo às partes o prazo de 15 (quinze) 

dias para que apresentem rol de testemunhas – art. 357, § 4º do CPC – o 

qual deverá observar o disposto no artigo 450 do Código de Processo 

Civil. Se todas as testemunhas arroladas pelas partes residirem em outras 

Comarcas, expeça-se precatória para que sejam inquiridas.Para a colheita 

da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data 

de 26 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 09HS00MIN.INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento a solenidade.CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Vera/MT, 13 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112610 Nr: 1479-74.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVXS, TSR, TSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1479-74.2016.811.0102

 Código n°: 112610

Vistos em correição.

Defiro o pedido à ref. 33.

Com efeito, evidenciado que a parte exequente a sua representante legal 

estão residindo em Cláudia/MT, é do Juízo dessa localidade a competência 

absoluta para o processo e julgamento da causa, na forma do art. 147, I, 

da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados (grifamos):

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA EM QUE 

PASSARAM A RESIDIR O MENOR E SUA GENITORA. PREVALÊNCIA DA 

REGRA ESPECÍFICA DE COMPETÊNCIA DO ART. 147, I E II, DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SOBRE A NORMA DO ART. 87 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRAMITAÇÃO DO FEITO NA COMARCA EM 

QUE RESIDEM OS RESPONSÁVEIS E A CRIANÇA. MANEIRA MAIS 

ADEQUADA DE ATENDER AOS INTERESSES DA INFÂNCIA E IMPRIMIR 

CELERIDADE AO FEITO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA PERPETUATIO 

JURISDICIONIS DIANTE DA SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 

INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

IRRELEVÂNCIA DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO. 

NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITANTE DA 

SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL/SC. CONFLITO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. "Em respeito à regra que dispõe que os 

interesses dos menores devem sobrepor-se a quaisquer outros nas 

ações em que se busca a regulamentação do direito de visita aos filhos, o 

juízo competente para conhecer da causa deve ser aquele no qual 

residem os infantes, por atender da melhor maneira seus interesses e 

facilitar a instrução do feito" (TJSC, Agravo de Instrumento n. , de Joinville, 

Relator: Des. Joel Dias Figueira Júnior, julgado em 11/01/2011). (TJ-SC - 

CC: 235827 SC 2011.023582-7, Relator: Denise Volpato, Data de 

Julgamento: 24/10/2011, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Conflito de Competência n. , de São Bento do Sul)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS DE 

MODIFICAÇÃO DE GUARDA E DE BUSCA E APREENSÃO DE FILHO 

MENOR. GUARDA JÁ EXERCIDA POR UM DOS GENITORES. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ART. 147, I). 

SÚMULA 383/STJ.

1. A competência para dirimir as questões referentes à guarda de menor 

é, em princípio, do Juízo do foro do domicílio de quem já a exerce 

legalmente, nos termos do que dispõe o art. 147, I, do Estatuto da Criança 
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e do Adolescente.

2. Nos termos do enunciado da Súmula 383/STJ, "A competência para 

processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda".

3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do 

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE RECIFE 

- PE. (CC 126.175/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 11/12/2013, DJe 14/03/2014)

Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da 

Comarca de Cláudia/MT, para o qual determino a remessa dos presentes 

autos, com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112902 Nr: 1656-38.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ER, SCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1656-38.2016.811.0102

 Código n°: 112902

Vistos, etc.

Com efeito, a Defensoria Pública postulou à ref.29, pela expedição de 

ofício ao SEJUDH, a fim de verificar em qual presídio o requerido 

encontra-se requerido.

Todavia, que tal incumbência somente poderá ser transferida ao judiciário 

caso devidamente comprovado pela Defensoria Pública, a impossibilidade 

de fazê-lo (artigo 1.373 da CNGC).

No caso, a requerente informa ter expedido ofício aquele órgão, não 

obtendo resposta, no entanto, não comprovou tal informação nos autos, 

pelo que INDEFIRO o pedido.

Assim, ABRA-SE vista dos autos a Defensoria Pública para que diligencie 

quanto ao eventual encarceramento do requerido, ou comprove a 

impossibilidade.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119803 Nr: 2794-06.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMW, CEBW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDO, MDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2794-06.2017.811.0102

 Código n°: 119803

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de ref. 35.

 Assim, CITEM-SE os requeridos, no endereço informado pelo autor, nos 

termos da decisão proferida à ref. 06.

 No mais, DESIGNE-SE audiência de conciliação conforme a pauta do 

conciliador.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 13 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123601 Nr: 1646-23.2018.811.0102

 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: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1646-23.2018.811.0102

Código nº: 123601

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial e os documentos a ela 

anexos encontram-se em desconformidade com o disposto no Provimento 

n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho Nacional de Justiça, haja 

vista que a petição inicial deve ser apresentada sem fracionamento, e os 

documentos que se seguem, deverão ser identificados individualmente 

(nomeado cada documento de acordo com o seu conteúdo), seguindo uma 

ordem cronológica de apresentação para pronta e fácil análise, inclusive 

viabilizando o contraditório e a dialética processual que a partir deste se 

inicia.

Verifica-se que a parte autora apresentou primeiramente os cálculos, e 

somente em seguida a peça inicial.

Por tais razões, determino que o autor emende a inicial renomeando os 

documentos apresentados e reanexando-os conjuntamente com nova 

petição inicial, que deverá ser apresentada na forma acima exposta, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de seu indeferimento, e extinção do 

feito, (art. 321, do CPC).

CUMPRA-SE.

 Vera-MT 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121519 Nr: 579-23.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MELANIA STRAPAZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 579-23.2018.811.0102

Código nº. 121519

Vistos em correição.

CERTIFIQUE-SE o decurso nos autos da apresentação de defesa pela 

parte requerida.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109257 Nr: 298-38.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:12292

 Processo número: 298-38.2016.811.0102

Código n°: 109257

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerida do aditamento a inicial apresentado pela parte 

autora, para que querendo, se manifeste nos autos, em 15 (quinze) dias 

(artigo 329, inciso II do CPC).
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CUMPRA-SE.

Vera /MT, 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104059 Nr: 1535-78.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO OLARIO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1535-78.2014.811.0102

Código n. 104059

Vistos em correição.

À ref. 56, o Município atualizou o valor do débito pugnando pelo 

levantamento dos valores bloqueados nos autos, bem como pelo 

arquivamento do feito nos termos do Provimento 13/2013 CGJ/MT, ante o 

saldo remanescente, o qual corresponde à R$100,60.

Todavia, verifico que o Município apresentou atualização até a data de 

abril de 2018, tendo o requerido concordado anteriormente, no mês de 

março de 2018, com o levantamento dos valores bloqueados, com o fito de 

quitar a dívida.

 Assim, INTIME-SE o autor para que atualize o débito até a data da 

manifestação do réu13/03/2018, informando nos autos eventual saldo 

remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 13 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71785 Nr: 888-88.2011.811.0102

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LODS, ACL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Intimação dos Advogados das partes, acerca do inteiro teor da Decisão 

de fls. 270/271, a seguir transcrita: "Autos n.88-88.2011.811.0102Código 

n. 71785Vistos, etc.Inicialmente, INDEFIRO o pedido ministerial, a fim de 

seja realizada nova penhora online, considerando que referida penhora foi 

realizada recentemente em nome de ambos os executados, às fls. 260.De 

outro lado, verifico que as fls. 263, o Parquet postulou pela busca de 

veículos em nome dos executados, por meio do sistema Renajud, sendo 

equivocadamente deferida e realizada pesquisa em sistema diverso.Desse 

modo, PROCEDA-SE a busca de veículos em nome do executado via 

Sistema RENAJUD.Se encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. Caso conste dos 

autos dados suficientes, deverá ser juntada a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial 

de Justiça (art. 871, IV, CPC/2015).Se a penhora for realizada com 

sucesso, INTIME-SE a parte executada, na pessoa do advogado ou, se 

não houver, pessoalmente, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da penhora e da pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 

872, § 2º, CPC/2015).Decorrido o prazo acima, INTIME-SE o exequente a 

fim de que se manifeste quanto ao valor do veículo e, caso dele não 

discorde, quanto ao interesse na adjudicação (art. 876, CPC/2015) ou na 

alienação do bem por conta própria (art. 880, CPC/2015).Manifestado o 

interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte requerida a respeito do 

pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

devendo se pronunciar no prazo de 05 (cinco) dias. Na sequência, 

REMETAM conclusos os autos para apreciação do pleito.Manifestado o 

interesse na alienação por conta própria, REMETAM-SE conclusos para a 

definição das condições (art. 880, § 1º, CPC/2015).Caso a busca de 

veículos, via RENAJUD, reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para 

que indique, no prazo de 20 (vinte) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.Desatendido fica, desde logo, determinada a 

SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o art. 1.181 da CNGC.Vera/MT, 17de 

janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101238 Nr: 483-81.2013.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FORTUNATO MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos Advogados das partes, acerca da parte dispositiva da 

Decisão de fls. 186/187, a seguir transcrita: "É o breve relatório. Decido.O 

feito comporta julgamento antecipado porquanto a matéria apresentada é 

meramente de direito, prescindindo de dilação probatória, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.Inicialmente, no que 

concerne à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 870947/SE, com repercussão 

geral, fixou a tese de que “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina”, sendo determinado pela Corte, em sintonia com o que já 

decidido nas ADI’s 4.357 e 4.425, a aplicação do Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Espeical (IPCA-E).

No caso dos autos, verifico que ambos os cálculos apresentados pelas 

partes não observam o que acima decidido pela Suprema Corte, pois 

adotam índice de correção monetária diverso.Desse modo, por anteder 

aos critérios jurídicos delineados no título executivo e na fundamentação 

acima, adoto a planilha em anexo, extraída de programa disponibilizado na 

internet pela justiça federal do Rio Grande do Sul 

(https://www2.jfrs.jus.br/menu-dos-programas-para-calculos-judiciais/) , 

que viabiliza a confecção de cálculos de benefícios previdenciários em 

harmonia com o manual de cálculos justiça federal. Ante o exposto, acolho 

parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar 

que a execução prossiga com base no valor de R$ 46.131,37 (quarenta e 

seis mil cento e trinta e um reais e trinta e sete centavos), conforme 

cálculos em anexo.Sem custas.Tendo em vista a sucumbência recíproca, 

cada parte arcará com os respectivos honorários.Preclusa essa decisão, 

EXPEÇA-SE a competente requisição de pagamento.INTIMEM-SE.Vera/MT, 

25 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120570 Nr: 183-46.2018.811.0102

 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: DORALICE CARMEN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORLANDES DA SILVA FURTADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 183-46.2018.811.0102

Código n. 120570

Vistos em correição.

Trata-se de reconhecimento e dissolução de união estável, proposta por 

DORALICE CARMEN DOS SANTOS em face de JORLANDES DA SILVA 

FURTADO.

No referido acordo extrajudicial, as partes reconheceram a união estável, 
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bem como manifestaram pela dissolução, no mais acordaram quanto a 

partilha dos bens.

 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 ref. 

39, e por consequência DECLARO a existência da relação de união 

estável entre as partes, bem como DECLARO a dissolução do vínculo em 

nos termos do art. 356, I, do Código de Processo Civil.

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 ref. 39.

Tendo em vista que as partes firmaram acordo nos autos, e que por tal 

razão não houve a atuação do causídico nomeado, no presente feito, 

REVOGO o arbitramento de honorários à ref. 34.

Sem custas a ressarcir, uma vez que concedo a autora os benefícios da 

gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 16 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110471 Nr: 651-78.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVMC-M, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:10.772-E, CARLA CRISTINA MAYER - OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 651-78.2016.811.0102

 Código n°: 10471

Vistos em correição.

Inicialmente, DEFIRO o pedido da autora, a fim de que se proceda o 

desconto da pensão alimentícia na folha de pagamento do requerido, o que 

faço com fulcro no art. 529, do Código de Processo Civil.

 Assim, EXPEÇA-SE Ofício à empresa RondoRapido Transportes, com 

endereço à Avenida Vetorasso Mendes, s/n, Parque Ind. Fabrício 

Vetorasso Mendes, na Cidade de Rondonópolis/MT - CEP: 78746-040, para 

que proceda o desconto mensal, na folha de pagamento do executado 

ANDERSON FRANCISCO CAMPOS, no valor de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, depositando na conta poupança n.º 1000418-7, agência 

0676, em nome de Arielli Marchesi de Sena, CPF: 039.387.061-80, Banco 

Bradesco, até ulterior decisão, sob pena de incorrer ao crime de 

desobediência.

 De outro lado, a alegação de que o executado possui ciência da presente 

ação, não dispensa sua citação no presente feito, vez que é ato 

indispensável à validade do processo (art. 239, CPC).

Nesse ponto, INDEFIRO o pedido da arte autora, de busca de endereço 

pelo Juízo, uma vez que cabe ao interessado promover as diligências 

necessárias para a localização do endereço atualizado da parte, não 

havendo, in casu, a demonstração do esgotamento dos meios possíveis 

de localização ou a comprovação da impossibilidade, na forma do artigo 

328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos casos de comprovada 

impossibilidade, a busca pelo endereço das partes e testemunhas deverá 

ser feita pela parte interessada (Ministério Público, Defensoria Pública e 

Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promover a 

citação do requerido nos autos ou comprovar a impossibilidade para tanto, 

sob pena de extinção anômala do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 13 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122077 Nr: 855-54.2018.811.0102

 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: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, presentes os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do mandado de busca a 

apreensão do bem e seus documentos, depositando-os em mãos do 

requerente, na pessoa por ele designada à pág. 04.Executada a liminar, 

CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da liminar, pagar integralmente a dívida, 

conforme os valores apresentados na inicial, oportunidade em que o bem 

lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe 

permitido apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da medida, mesmo que tenha exercido a faculdade prevista no 

artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69.INDEFIRO o pedido de expedição de 

ofícios ao DETRAN e a Secretária da Fazenda Estadual.Depois de 

efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no RENAVAM por 

intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem 

que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a 

propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos 

termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.Por fim, não sendo o 

bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a 

parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 

911/69.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121130 Nr: 436-34.2018.811.0102

 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: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, presentes os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO 

O PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do mandado de busca a 

apreensão do bem e seus documentos, depositando-os em mãos do 

requerente.Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores apresentados 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 

3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que 

tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 

911/69.Depois de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição 

no RENAVAM por intermédio do sistema RENAJUD, a fim de evitar a venda 

para terceiros. Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 

(cinco) dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida, 

ficam consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do 

credor fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 

911/69.Por fim, não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na 

posse de terceiro, INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no 

artigo 4° do Decreto lei 911/69.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Vera-MT, 16 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114399 Nr: 564-88.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEDSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº: 564-88.2017.811.0102

 Código n°: 114399

Vistos em correição.

À ref. 41, a advogada nomeada à parte autora postulou pela prova 

testemunhal e pelo depoimento pessoal do requerido, bem como aduziu 

não possuir contato com a requerente, de modo a constatar a 

necessidade da manutenção das medidas.

 Assim, antes de designar audiência de instrução no presente feito, 

considerando o lapso temporal decorrido desde a última manifestação da 

vítima, e que a advogada aduziu não possuir contato com esta, 

DETERMINO a intimação da requerente, pessoalmente, para que informe ao 

Oficial de Justiça, se mantém interesse nas medidas protetivas, 

concedidas alhures.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 16 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104122 Nr: 1573-90.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Autos nº: 1573-90.2014.811.0102

 Código n°: 104122

Vistos em correição.

Tendo em vista que o veículo apreendido nos autos trata-se de produto de 

crime, tendo o réu inclusive sido condenado pelo crime de receptação, 

INDEFIRO o pedido ministerial de ref. 145, a fim de que o réu manifeste-se 

da propriedade.

 Assim, DETERMINO o perdimento do veículo, em favor da União, nos 

termos do art. 122 do Código de Processo Penal.

 De outro lado, considerando que o veículo encontra-se no pátio da 

prefeitura, tendo o município sido nomeado nos autos como depositário fiel 

do bem, DEFIRO o pedido de ref. 138, a fim de que o município faça uso do 

bem apreendido, mediante os devidos cuidados inerentes, até que se 

proceda o leilão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 13 de Julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120868 Nr: 287-38.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFO, SFPF, EFPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPF, EPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para, no prazo legal, manifetar-se acerca da 

certidão de ref. 29, requerendo o que entender necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121646 Nr: 639-93.2018.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR SCARAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 

MACHADO - OAB:23206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN ÉDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19731/O, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240

 Intimar o Advogado da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, proceda o pagamento das custas referente ao selo, para 

autenticação da Certidão de Posse, solicitada à ref. 29, 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, devendo 

proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121130 Nr: 436-34.2018.811.0102

 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: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE JACIARA 

 
EDITAL N.º 009/18/DF 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Laura Dorilêo Cândido - Juíza de Direito Diretora do Foro 
desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público o 
gabarito definitivo e a relação dos candidatos aprovados no I Processo Seletivo para Recrutamento 
dos Interessados no Serviço Voluntário de Agente Comunitário de Justiça e Cidadania (Justiça 
Comunitária) – da Comarca de Jaciara/MT, da prova realizada no dia 26 de maio do corrente ano, 
em conformidade ao Edital n.º 6/2018/JC/PRES, de 25 de janeiro de 2018, disponibilizado no 
Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição n.º 10.189, de 30.1.18 e publicado em data de 31.1.18, 
e retificado em parte pelo Edital n.º 25/2018/JC/PRES, de 27 de março de 2018, disponibilizado 
no Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição n.º 10.227, de 2.4.18 e publicado na data de 
3.4.1018. 
 
1 - GABARITO DEFINITIVO DA PROVA DE AGENTE COMUNITÁRIO 26.5.2018 

 
01 B 

02 A 

03 A 

04 A 

 

2 – RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS: 

 

INSC. 

Nº 

NOME DO CANDIDATO NOTA DA 

PROVA 

OBJETIVA 

NOTA DA 

PROVA DE 

REDAÇÃO 

TOTAL 

001 CAROLINE NASCIMENTO SILVA 40,0 40,0 80,0 

002 NALY VITOR DE OLIVEIRA 40,0 50,0 90,0 

004 EVELLIN TAYNÁ PEREIRA 30,0 45,0 75,0 

006 NAYANDER KARINE DE SOUZA 

FERREIRA 

30,0 45,0 75,0 

007 NANDHARA VITÓRIA DE SOUZA 

FERREIRA 

40,0 35,0 75,0 

 

3 – Considerando o disposto no item 8.1, do Edital n.º 006/2018/JC/PRES, de 25.1.18, do 
resultado de aprovação do Processo Seletivo caberá recurso que deverá ser interposto no prazo de 
02 (dois) dias úteis após a publicação deste Edital. 
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Publique-se, afixe-se este edital no átrio do Foro. 
 
Jaciara/MT, 12 de julho de 2018. 
 
 
LAURA DORILÊO CÂNDIDO 
JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 
 
 

Autos nº 1782-02.2018.811.0011 – Código 259945 
 
 
EDITAL N.º 005/2018-CA 

 
 

De ordem do Excelentíssimo Doutor JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA – 
Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Mirassol D’Oeste, Estado de 
Mato Grosso, em substituição legal, em conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP de 
16.05.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 
8813, em 17.05.2012 e c.c. Edital nº 001/2018-CA de 15/05/2018, deste Juízo, disponibilizado 
no Diário da Justiça Eletrônico nº 10257, em 16/05/2018; o Edital n.002/2018-CA, deste Juízo, 
datado de 13/06/2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10275, em 
14/06/2018; o Edital n.003/2018-CA, deste Juízo, datado de 20/06/2018, disponibilizado no 
Diário da Justiça Eletrônico nº 10281, em 25/06/2018; o Edital n. 004/2018-CA, deste Juízo, 
datado de 09/07/2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10291, em 
10/07/2018, no uso de suas atribuições legais, considerando que não houve nenhuma 
interposição de recurso, TORNA PÚBLICO, o resultado definitivo concernente ao Processo 
Seletivo para Cadastro de Reserva de Estagiários de Nível Superior em Tecnologia da 
Informação, para o Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, com a relação dos candidatos 
Classificados, bem como, do gabarito definitivo da prova realizada em 07/07/2018. 

 
 

ORDEM 

 

INSCRIÇÃO 

 

CANDIDATO 

 

ACERTOS 

 

NOTA 

 
NIVEL SUPERIOR – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
1 001 ARIELTON SILVEIRA DA SILVA 35 8.75 

2 004 EDUARDO BISOLA DE MIRANDA 33 8.25 

3 005 RAFAEL NUNES BAZAN 33 8.25 

4 002 LUCAS ANACLETO DA SILVA 31 7.75 

 

GABARITO PRELIMINAR: NÍVEL SUPERIOR - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

PORTUGUES RACIOCINIO 

LOGICO  

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

INFORMATICA  

01 – A 11 – C 21 – A 31 – D 

02 – D 12 – B 22 – C 32 – C 

03 – A 13 – D 23 – C 33 – D 

04 – D 14 – C 24 – B 34 – C 
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05 – C 15 – A 25 – D 35 – C 

06 – D 16 – C 26 – D 36 – D 

07 – A 17 – B 27 – C 37 – A 

08 – B 18 – B 28 – A 38 – D 

09 – B 19 – D 29 – B 39 – C 

10 – B 20 – B 30 – D 40 – D 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico.  
 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Mirassol D´Oeste, Estado de Mato Grosso, aos 16 
dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (16/07/2018).  
 
Eu, Lucimeire Monaski Friozi, Gestora Administrativo 3, digitei. Eu, (Fermino Castilho 
Junior), Gestor Geral, que o conferi e assino. 
 
     
Jean Garcia de Freitas Bezerra 
Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANAÍTA 
 
 

PORTARIA Nº 49/2018-DF 
 
Dispõe sobre o credenciamento de Leiloeiros Oficiais e Leiloeiros Rurais e do cadastro 
de Arrematantes perante o Fórum da Comarca de Paranaíta e dá outras providências. 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Fábio da Silva Marquezini, Juiz de Direito e 
Diretor  do Fórum da comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, etc... 
 
Considerando o Provimento nº 25/2011 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato 
Grosso, e alterado pelo Provimento 24/2012, também do Conselho da Magistratura, que 
criou a CENTRAL DE PRAÇA E LEILÃO perante as Comarcas do Estado; 
 
Considerando a necessidade de agilizar os andamentos dos processos de execução, de 
cumprimento de sentença e processos criminais que possuem bens a serem alienados 
judicialmente; 
 
Considerando a necessidade de dar maior agilidade e publicidade aos leilões judiciais e 
a necessidade de intensificar as arrematações; 
 
RESOLVE, 
 
Estabelecer procedimentos visando ao credenciamento de Leiloeiros Oficiais e 
Leiloeiros Rurais para atuarem como leiloeiros nos processos de execução, nos 
cumprimentos de sentença e processos criminais que se exige a venda de bens 
apreendidos. 
 
Art. 1º. Fica instituído o CREDENCIAMENTO de Leiloeiro Oficial e Rural para o ano 
de 2018, nos termos do artigo 4º do Provimento nº 25/2011 e artigo 2º do Provimento nº 
24/2012, ambos do Conselho da Magistratura, devendo ser comunicado ao público geral 
em órgãos oficiais de imprensa; 
 
Art. 2º. Constituem requisitos para o credenciamento de leiloeiros oficiais: 
I - estar registrado como leiloeiro oficial perante a Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 21.981/1932; 
II – estar registrado como leiloeiro rural perante a Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado do Mato Grosso – FAMATO, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 4.021/1961;  
III - ser inscrito junto à Previdência Social e estar em dia com as contribuições devidas 
ao INSS;  
IV - não ser cônjuge, companheiro (a) ou parente até o segundo grau civil de Juiz que 
integra o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 
 
Art. 3º. O leiloeiro oficial ou rural interessado em se credenciar deverá apresentar o 
Termo de Credenciamento e Compromisso de Leiloeiro (Anexo I), no qual assumirá 
perante o Fórum da Comarca de Paranaíta, sem prejuízo das demais obrigações 
estabelecidas no Código Civil e legislação pertinente, como leiloeiro, divulgando os 
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leilões, atuando como leiloeiro e prestando contas, após cada leilão, realizados sem 
qualquer ônus para o Poder Judiciário. 
 
At. 4º. O Termo de Credenciamento e Compromisso de Leiloeiro referido no artigo 
anterior será acompanhado dos seguintes documentos: 
I – cópia autenticada do registro como leiloeiro oficial perante a Junta Comercial do 
Estado de Mato Grosso - JUCEMAT; 
II – cópia autenticada do registro como leiloeiro rural perante a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso – FAMATO;  
III – curriculum vitae discriminativo da atuação como leiloeiro oficial ou rural; 
III – cópia autenticada dos documentos que comprovem a inscrição junto à Previdência 
Social e respectiva CND; 
IV – declaração, com firma reconhecida, afirmando não ser cônjuge, companheiro (a) 
ou parente até o segundo grau civil de Juiz que integra o corpo de magistrados do Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso. 
 
Art. 5º.Os pedidos de credenciamento serão decididos pela Diretoria do Fórum da 
Comarca de Paranaíta, cuja decisão será publicada no Diário da Justiça do Estado de 
Mato Grosso. 
 
Art. 6º. A escolha dos leiloeiros credenciados para atuarem no ano de 2018, será de 
forma alternada, precedido de sorteio, entre os leiloeiros cadastrados e considerados 
aptos pela Diretoria do Fórum. 
 
Art. 7º. Poderá ocorrer o descredenciamento de leiloeiros nas seguintes hipóteses: 
I – desinteresse da Administração; 
II – por prática de atos ou omissões lesivos ao devedor e ao Poder Judiciário, na prática 
das atividades correlacionadas ao leilão judicial; 
III – descumprimento do Provimento respectivo. 
 
Art. 8º. Fica estabelecido que o valor da comissão do leiloeiro será à vista em dinheiro 
ou em cheque, separado do valor da arrematação, no ato do leilão ou praça, 
correspondente de 5% sobre o valor da arrematação. 
 
Art. 9º. São atribuições do leiloeiro: 
I - Divulgar a pauta de leilões expedida pelo gestor do Setor de Apreensões, por mala 
direta, em jornais de grande circulação, internet, rádio, televisão, etc., cujos custos serão 
de sua responsabilidade; 
II - Conhecer pessoalmente os bens apreendidos ou penhorados; 
III - Verificar as condições físicas dos bens a serem levados a leilão; 
IV - Fotografar os bens a serem levados a leilão; 
V - Conduzir o leilão ou praça no dia designado para tal fim; 
VI - Prestar contas após cada leilão. 
 
Art. 10. De acordo com o edital padrão da hasta pública unificada, os interessados e os 
leiloeiros poderão visitar os bens incluídos em leilão, visando a maior divulgação 
possível. 
§ 1º O leiloeiro receberá autorização judicial do Juiz Diretor do Foro para visitação dos 
bens e deverá acompanhar os eventuais interessados ou designá-los para tanto, 
fornecendo, neste caso, cópia da autorização. 
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§ 2º Caso o depositário se recuse a exibir os bens, o leiloeiro deverá comunicar, por 
escrito, a Central para as providencias cabíveis.  
§ 3º Em até sete dias antes do evento da hasta pública, o leiloeiro deverá encaminhar à 
CENTRAL cópia do material de divulgação e o relatório de publicidade realizada, para 
conferência, bem como os comprovantes das publicações ocorridas após a apresentação 
do relatório. 
 
Art. 11. Fica instituído o CADASTRO DE ARREMATANTE, cujo comunicado deverá 
ser publicado nos órgãos oficiais de imprensa, para credenciamento de pessoas 
interessadas em participar das praças e leilões que se realizarem no Fórum da Comarca 
de Paranaíta no ano de 2018. 
 
Art. 12. A pessoa interessada em se credenciar como arrematante para participar do 
leilão de forma presencial deverá apresentar o Termo de cadastro de arrematante perante 
o Fórum (Anexo II), sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas no Código Civil 
e legislação pertinente sendo arrematante durante o ano, participando das praças e 
leilões e fornecendo todos os seus dados pessoais. 
§1° Somente poderão participar do certame na forma presencial os arrematantes 
cadastrados até duas (02) horas antes do início da praça. 
§2° O usuário interessado em participar da alienação judicial eletrônica, por meio da 
rede mundial de computadores, deverá se cadastrar previamente no site respectivo, 
devendo o Leiloeiro observar as exigências previstas na Resolução CNJ n° 236/2016 a 
esse respeito.  
 
Art. 13. O comprador pode requerer o parcelamento do valor do bem, porém, para se 
habilitar ao parcelamento é necessário ao comprador que o seu CPF/CNPJ esteja em dia 
na Receita Federal e no INSS e que, antes do dia do leilão, requeira o parcelamento 
junto ao juiz da causa do bem a ser leiloado ou praceado. 
 
Art. 14. Tratando-se de bem imóvel, o interessado em adquirir o bem em prestações, 
deverá apresentar a proposta por escrito, com oferta de 25% à vista e propondo o 
parcelamento do restante em até 30 (trinta) meses, mediante hipoteca do próprio imóvel 
(§ 1º do artigo 895 do Código de Processo Civil), decisão que deverá ser tomada pelo 
juiz da causa com antecedência. 
 
Art. 15. O pagamento do bem arrematado será à vista, em cheque ou dinheiro. Se for em 
cheque, irá o banco no dia do leilão, se ainda não houver encerrado o expediente 
bancário, neste caso o cheque será apresentado ao banco no dia seguinte. Se for em 
dinheiro, será entregue ao comprador a guia de depósito judicial e o comprador paga 
diretamente no banco. 
 
Art. 16. Caso alguém tenha interesse em apresentar alguma petição, a pessoa deverá ser 
encaminhada ao atendimento pela CENTRAL, que por sua vez apresentará ao Juiz 
Diretor do Fórum, para se for o caso, o encaminhamento para o Juiz da Vara. 
 
Art. 17. A Vara que tiver bens a serem levados à hasta pública, deverá cadastrar o bem 
no arquivo "Cadastro de bens" do Sistema Apolo, enviando ao Juiz Diretor do Fórum, 
que deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando a maior publicidade e 
gerenciar a realização das praças e leilões unificados. 
Parágrafo único. O bem deverá estar avaliado e o Juiz da causa deve antes decidir se o 
valor do bem ao ser arrematado pode, ou não, ser parcelado.  
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Ficam instituídas duas temporadas de praças e leilões, abaixo descritas. Os trabalhos 
deverão ser iniciados pontualmente: 
 
1ª TEMPORADA DE HASTA PÚBLICA UNIFICADA DO FÓRUM DA COMARCA 
DE PARANAITA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 
 
DATA PRAÇA/LEILÃO HORÁRIO 
30/08/2018 1º Leilão/praça 13 horas 
14/09/2018 2º Leilão/praça 13 horas 
 
2ª TEMPORADA DE HASTA PÚBLICA UNIFICADA DO FÓRUM DA COMARCA DE 
PARANAITA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 
 
DATA PRAÇA/LEILÃO HORÁRIO 
03/10/2018 1º Leilão/praça 13 horas 
17/10/2018 2º Leilão/praça 13 horas 
 
Art. 18. As praças e leilões serão realizadas de forma simultânea (eletrônico e 
presencial) no site do leiloeiro (designado no respectivo edital de leilão) e no rol de 
entrada do prédio do Fórum da Comarca de Paranaíta, projetados em telão, para 
consulta e participação de todos os interessados durante a realização do certame, 
atendendo a todos os requisitos previstos na Resolução CNJ n° 236/2016 e Código de 
Processo Civil. 
Parágrafo único. Deverá ser projetada uma tela por lote, contendo, no mínimo, as 
seguintes informações: número do lote e do processo, vara, valor de avaliação e do 
lance mínimo, valor do lance ofertado, foto, se o caso permitir e também a possibilidade 
de parcelamento (sim e não) e a identificação de produto controlado, se for o caso. 
 
Art. 19. O leiloeiro deverá primeiramente ao abrir o leilão fazer a declaração de 
abertura, nos seguintes termos:  
I - Se apresentando e explicando o funcionamento dos Leilões Judiciais e, após, 
oportunizando aos presentes fazer perguntas. 
II - Informar que o leilão só se encerra com a saída do leiloeiro e da equipe do local do 
leilão. 
III - Informar que para oferecer lance no leilão ou praça na modalidade presencial basta 
o comprador fazer um gesto, um aceno. 
IV - Informar que o valor dos lances é definido pelo leiloeiro, geralmente em intervalos 
de 1% do valor do bem, no mínimo. 
V - Informar ainda que estão impedidos de participar: menores, serventuários da justiça 
que está promovendo este leilão, leiloeiro e sua equipe e serventuários do processo 
original, bem como o juiz diretor do fórum e da vara. 
 
Art. 20. Após a declaração de abertura, mas, ainda antes do leilão/praça, o leiloeiro deve 
informar aos presentes que:  
I - Se o leilão for cancelado por alguma atitude do comprador, poderá ser-lhe aplicada 
multa de até 20% do valor do bem, e ter, ainda assim, que pagar a comissão do leiloeiro 
e ser representado criminalmente ao Ministério Público Estadual, de acordo com a 
legislação que regula o ato, ou seja: Lei de Execução Fiscal, art. 23; e Código Penal arts. 
335 e 358. 
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I - Se o edital não informar, os impostos atrasados são por conta do arrematante (IPTU, 
ITR, IPVA). Advertindo ainda os presentes que, se o valor for alto, o pretenso 
arrematante deveria primeiro consultar as leis do Código Tributário Nacional e da Lei 
de Execuções Fiscais, se são casos de isenção de impostos. 
III - O comprador deve consultar antes, verificando junto à Receita Estadual se há 
ICMS para remover estes bens (inclusive bens velhos, usados), condomínio, asfalto, 
ITBI, registro no CRI, luz, água, melhorias, multas de trânsito, que geralmente é por 
conta do arrematante.  
IV - A arrematação poderá ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com 
outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - 
resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. O juiz decidirá 
acerca das situações referidas se for provocado em até 10 (dez) dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação. 
V - No caso de embargos, o comprador poderá: desistir da arrematação ou aguardar o 
julgamento dela, neste caso, poderá pedir ao juiz que o comprador seja nomeado 
depositário judicial do bem; O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe 
imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: I - se provar, nos 10 (dez) dias 
seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II - se, antes 
de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma 
das situações previstas no inciso anterior; III - uma vez citado para responder a ação 
autônoma de que trata o §4° do art. 903, do Código de Processo Civil, desde que 
apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. 
VI - Levará no mínimo 30 dias para ser liberada a Carta de Arrematação. Após sair a 
carta, se for bem móvel, deverá o arrematante buscá-la junto ao juízo de origem do 
processo e o bem será seu, se for imóvel, o arrematante deverá registrá-la no Cartório de 
Registro de Imóveis competente, pagar o ITBI e poderá tomar posse. A Carta de 
Arrematação vale como a nota fiscal do bem móvel, como o recibo de transferência do 
veículo. 
 
Art. 21. Quando o Juiz da vara onde tramita o processo comunicar o cancelamento de 
um lote, se houver tempo, o servidor deverá subtrair o lote do edital e das demais 
publicações, se não houver mais tempo deverá comunicar o leiloeiro e colocar uma tarja 
com o termo "SUSTADO", para que o bem não seja levado à leilão. O leiloeiro também 
deverá atualizar o seu site. 
 
Art. 22. O leilão ou praça deverá ter o seguinte procedimento: 
I - O leiloeiro anunciará os lotes um a um informando o seu número, a vara, o resumo 
dos bens, o valor de avaliação em se tratando de primeiro leilão e o valor do lanço 
mínimo para o segundo leilão. 
II - Em havendo arrematação, deverá confirmar quem é o vencedor, informar o valor do 
lance, o horário e consultar o arrematante sobre a forma de pagamento, se possível o 
parcelamento. Se não, deverá informar que o pagamento somente poderá ser feito à 
vista. 
III - Na eventualidade de ser frustrada, na própria sessão, a arrematação de determinado 
lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo maior lance, se houver, e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação por aquele valor. Assim, deverá ser registrado o valor do 
segundo maior lance e os dados do lançador, esclarecer a ele, se caso tenha interesse, 
aguardar no auditório para acompanhar o desfecho da arrematação. 
IV - Em não havendo a arrematação integral do lote, logo após o seu pregão e se houver 
interesse, o lote poderá ser alienado de forma desmembrada. Admitir-se-á ainda a 
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divisão de um único item, observado como parâmetro mínimo o equivalente à décima 
parte do todo. 
V - Após o encerramento do lote, não será possível apregoá-lo novamente no mesmo 
certame. 
VI - Os arrematantes deverão apresentar documento original ou autenticado de 
identificação pessoal e, em se tratando de Pessoa Jurídica, cópia autenticada dos atos 
constitutivos e do documento que comprove a capacidade do representante para contrair 
obrigações em nome da empresa (por exemplo: procuração com poderes específicos). 
Quando se tratar de parcelamento, o arrematante (pessoa física) também deverá 
apresentar comprovante de endereço. 
VII - Ao encerrar o leilão, o leiloeiro deverá informar o horário e a data e horário do 2º 
leilão, se o caso. 
VIII - Em não havendo a arrematação do lote, o leiloeiro deverá expedir os termos 
negativos de praça e leilão. 
 
Art. 23. Após o encerramento do leilão ou da praça: 
I - O servidor da central ou membro integrante da equipe do leiloeiro deverá verificar 
junto ao lançador (se presencial) quem efetivou a arrematação (pessoa física ou jurídica, 
em nome próprio ou por procuração). Se for pessoa jurídica ou por procuração, solicitar 
os documentos necessários, cópia autenticada ou original. 
II - O servidor deverá confirmar a forma de pagamento. Se o lançador informou no ato 
da arrematação que é à vista, não poderá alterar para parcelamento. O pagamento por 
meio de caução se enquadra na modalidade à vista. Se optou por pagamento parcelado, 
poderá alterá-lo para à vista (condição mais benéfica). 
III - Tratando-se de produto controlado, o arrematante deverá apresentar também ao 
servidor o original ou cópia autenticada da documentação exigida, a qual deverá ser 
submetida de imediato a um representante da Central. 
IV - O Gestor Judiciário responsável pelo auto de arrematação deverá: 
§ 1º Sempre que possível, adiantar a expedição deste documento, assim como do recibo 
da comissão do leiloeiro e do cheque caução, se for o caso. 
§ 2º Pedir a confirmação ao arrematante de todos os dados e sempre que possível 
informar o CEP e o telefone celular, antes de imprimir esses documentos. 
§ 3º Observar que se o arrematante for pessoa jurídica ou se a arrematação ocorreu por 
meio de procuração, o procurador também deverá ser devidamente identificado, 
inclusive informando o endereço e número de telefone para contato. 
 
§ 4º Confirmar sempre a forma de pagamento. Se optar pelo parcelamento, providenciar 
o requerimento de parcelamento em duas vias e pedir ao arrematante que confirme os 
dados para posterior assinatura.  
§ 5º Verificar a documentação apresentada pelo arrematante ao servidor, que deverá ser 
o original ou cópia autenticada. Se original, providenciar as cópias necessárias, se cópia 
autenticada, reter os documentos, conforme relação abaixo: 
a) Pessoa física - somente se optou pelo parcelamento: documento oficial com foto onde 
conste o número do CPF e comprovante de endereço. O endereço deverá estar de acordo 
com o cadastrado no banco de dados. Se o arrematante não estiver com o comprovante 
de endereço, informar que deverá ser apresentado (original ou cópia autenticada) à 
Central o quanto antes (horário para atendimento do público: das 12h às 19h), sendo 
certo que também é possível o envio pelo correio. 
b) Pessoa física com procurador – em qualquer caso: procuração original com o fim 
específico e documento de identificação do procurador. Se optou pelo parcelamento, 
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apresentar também documento oficial com foto do arrematante onde conste o número do 
CPF e comprovante de endereço (original ou cópia autenticada). 
c) Pessoa jurídica representada pelo sócio - em qualquer caso: atos constitutivos onde 
constem poderes para o sócio praticar atos relacionados à arrematação e documento 
oficial com foto do sócio. Caso opte pelo parcelamento, será necessário também cartão 
do CNPJ. 
d) Pessoa jurídica representada pelo procurador – procuração original e cópia do 
documento oficial com foto do procurador. Não é necessário cópia do documento do 
sócio. 
§6° Para os casos em que a arrematação se der por meio eletrônico a verificação dos 
requisitos previstas acima ficarão à cargo do Leiloeiro, sem prejuízo de conferência pelo 
Servidor designado pela Central. 
§  7º A Central providenciará a conferência. Caso seja solicitada alguma correção, o 
representante do leiloeiro deverá entregar, em conjunto com a nova documentação 
emitida, o documento com as anotações feitas. 
§  8º O Gestor Judiciário providenciará as assinaturas (Juiz Diretor do Fórum, leiloeiro e 
arrematante) e a entrega da documentação ao arrematante.  
§ 9º Nenhum auto de arrematação será assinado se não houver a confirmação do 
pagamento. Neste caso, deverá ser passado para a conferência da Central e ficará retido 
até que ocorra aquela confirmação. 
§ 10º Estando encerrado o leilão, após cada auto será enviado ao juiz da causa, com a 
certidão da praça (leilão) negativa ou positiva, neste caso, o auto deve conter todas as 
informações da alienação, como preço e lançador e forma de pagamento. 
V - Para cada lote deverão ser expedidos os seguintes documentos: 
§ 1º Em caso de hasta negativa "Termo Negativo" (uma para cada lote).  
§ 2º Em caso de hasta positiva (uma para cada lote): 
a) "Termo Positivo" (uma via); 
b) Auto de arrematação (três vias); 
c) Recibo da comissão do leiloeiro (duas vias); 
d) Recibo cheque-caução se for o caso (duas vias), o título apresentado pelo 
arrematante; 
e) Requerimento de parcelamento se for o caso (duas vias); 
f) Cópia dos documentos apresentados pelo arrematante (contrato social/alterações, 
procuração, documento de identidade, comprovantes de endereço [parcelamento pessoa 
física], entre outros). 
VI - Ao final, o leiloeiro deverá apresentar o relatório de resultados.  
 
Art. 24. Caso ocorra a arrematação do lote na primeira ou na segunda praça/leilão, este 
será devolvido à Secretaria e não será incluído na próxima hasta designada (segunda ou 
terceira). Se a arrematação for parcial, os bens que restarem serão automaticamente 
incluídos na (s) hasta (s) seguinte (s). 
 
Art. 25. Caso as praças/leilões sejam negativos, o expediente será arquivado na 
CENTRAL até o final da terceira hasta designada, após o que será devolvido à 
Secretaria da vara de origem, instruído com os termos negativos de todos os 
leilões/praças. 
 
Art. 26. O servidor do Setor de Apreensão deverá estar presente durante o leilão, 
acompanhando e auxiliando o leiloeiro e no final de cada lanço aceito, será lavrado um 
auto de arrematação expedido pelo servidor da Central de Praça e Leilões, nos termos 
do artigo 901 do CPC. 
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Parágrafo único. O LEILOEIRO deverá promover a gravação em DVD de toda a sessão 
da hasta pública. 
 
Art. 27. Fica estabelecido o período de 25/07/2018 a 25/08/2018 para inscrição e para 
credenciamento dos leiloeiros, que deverá ser encaminhado à Central de Administração 
do Fórum da Comarca de Paranaíta e o dia 29/08/2018, às 14h, para audiência pública 
de sorteio dos leiloeiros que irão atuar na primeira e na segunda temporadas de leilões 
do Fórum da Comarca de Paranaíta do ano de 2018, que se realizará na Central de 
Administração do Fórum da Comarca de Paranaíta. 
 
Art. 28. Publique-se o inteiro teor da presente no DJE. 
 
Art. 29. Os casos omissos e as dúvidas quanto à aplicação desta Portaria deverão ser 
submetidas a esta Diretoria. 
 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em 
contrário. 
 
Paranaíta, 11 de julho de 2018. 
 
 
Antônio Fábio da Silva Marquezini 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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